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GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ
Secretaria Municipal de Saﬁde

PREGAO ELETRDNICO N° 007/22-PE-FME
PROCESSO N° 007/22-PE-FME

Secretaria Municipal de Educaqao
TIPO MENOR PRECO POR LOTE

Este procedimento licitatério obedecera, integralmente, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto n° 10.024/2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.
OBJETO:
AQUlS|(}AO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROJETO “EDUCAQAO
FISICA ESCOLAR” DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE.

DIA/HORARIOS:
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATE: 10/05/2022 - Horas 08:00:00
AVBERTUVRAIANALISE VDAS PROPOSTAS: 16/05/2022 — Horas 08:01 :00
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 16/05/2022 — Horas 09:00:00

REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera observado 0 ho_rario de
Brasilia /DF e, dessa forma, serao registradas no sistema eletrénico e na documentagao
relativa ao certame.
FORMALIZAQAO DE CONSULTAS E EDITAL belacruzlicitacao@gmail.com
- Enderego:
LOCAL: - www.bbmnet|icitacoes.com.br
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GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ
Secretaria Municipal de Saﬁcle

EDITAL DE PREGAO ELETRCNICO

Pregzéo n° 007/22-PE-FME
1. - QISPOSICCES PRELIMINARES:

1.1 - A PREITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE através da Secretaria de Educagao e
este Pregoeiro, designado pela Portaria n° 002/2022 de 03 de Janeiro de 2022, torna pL'|blioo
paraconhecimento dos interessados que na data, hora_rio e local ja indicados anteriormente,
realizar-se-a licitagéo na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECQ POR
LOTE.
1.2 =- O Pregao Eletronico sera realizado em sessao pL'1blica, por meio da INTERNET,

mediante condiooes de seguranga - criptografia e autenticaoao - em todas as suas fases. Os
trabalhos serao conduzidos por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL, denominado
Pregoeiro, mediante a insergao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo "BBMNET Licitagoes", constante da pagina eletronica do BBMNET — Licitagoes
Pilibllcas, no enderego vvww.bbmnetlicitacoes.com.br
2. - DO OBJETO:
2.1 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROJETO “EDUCACAO FISICA
ESCOLAR” DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE.

3. - QOTACAO ORCAMENTARIA:
3.1 ~ As despesas com o pagamento do referido objeto correrao por oonta da dotagao
oroamentaria abaixo especificada:

uN|oAoE“’ I°LA$$'.F'°A9'“‘° PROJETO ou ELEMENTOT---FONTE oz .
IORQAMENTARIAI PRZ“é"R°1?ﬂ'}QfcA ATIVIDADE DE DESPESAA RECURSO
1103

12.361.0010

2.131

33.90.30.00

FNDE

4. - EFORMALIZACAO DE CONSULTAS:

4.1 -- Deoai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitagao perante a
Admjinistragao, o licitante que nao o fizer antes do segundo dia Citil que anteceder a data
fixada para recebimento das propostas.

5. - IDA IMPUGNAQAO:
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5.1 - Qualquer pessoa ﬁsica ou juridica poderé impugnar o ato convocatorio do Pregéo
Eletronico,
dirigindo
a
impugnaoao
por
escrito
ao
seguinte
endereoo:
belacruzlicitacao@gmai|.com.
5.2 -_- Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitaoao perante a Administracao, o
interessado que nao o fizer até o terceiro dia util que anteceder a data fixada para
recebimento das propostas.
6. - QONDICOES PARA PARTICIPACAO:

6.1 - Poderao participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigéncias
contidas neste edital e seu anexo.
6.2
Estarao impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste
processo licitatorio os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situaooes a
seguir:
6.2.1 - estejam constituidos sob a forma de consorcio;
6.2.2 estejam cumprindo a penalidade de suspensao temporaria ou de impedimento
de licitar e de contratar;
6.2.3 - sejam declaradas inidéneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.4 - estejam sob falénoia, reouperacao judicial e extrajudicial, dissoluoao ou
Iiquidacao;
6.2.5 - isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis pela elaboracao do projeto
‘ basico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
; responsaveis técnicos ou subcontratados;
6.2.6 - sejam sen/idores ou dirigentes de orgao ou entidade contratante ou responsavel
pela licitacao.
7. - BEGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1 - O certame sera conduzido pelo Pregoeiro, que tera, em especial, as seguintes
atribuigoes:
_ 7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
I 7.1.2 - responder as questoes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
. 7.1.3 - abrir as propostas de pregos;
7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;

/I
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7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
_. 7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos Iances e a escolha da proposta ou do
lance de menor prego;
I 7.1.7 - verificar a habilitacao do proponente;
- 7.1.8 - declarar o vencedor;
. 7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos a autoridade competente para
; julgamento;
7.1.10 - elaborar a ata da sessao;
, 7.1.11 - encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a
contratacao.
8. — DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:

8.1 — Os procedimentos para credenciamento e obtencao da chave e senha de acesso
poderao ser iniciados diretamente no site de licitaooes no endereoo eletronico
vvvvw.bbmnetIioitacoes.com.br, acesso “credenciamento — licitantes (fornecedores)".
8.2 — As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletronico poderao ser
dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou email, disponiveis no endereoo eletrénico vvvvw.bbmnetlioitacoes.com.br.
8.2.1 — Qualquer duvida dos interessados em relagao ao acesso no sistema BBMNET
Licitacoes podera ser esolarecida através dos oanis de atendimento da Bolsa Brasileira
.de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 as 18 horas (horario de Brasilia) através
dos canais informados no site vvvvw.bbmnetIicitacoes.com.br.
9. — PARTICIPACAO/PROPOSTAS/LANCES:

9.1 - A partioipacao no certame dar-se-a por meio da digitacao da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
preoos, por meio do sistema eletr6nico no sitio wvvw.bbmnetIioitacoes.com.br , opgéo "Login"
opciio “Licitagao Publica” “Sala de Negociacao”
9.1.1 — As propostas de preco deverao ser encaminhadas eletronicamente até data e horario
definidos, conforme indicacao na primeira pagina deste edital.
9.2 - Cabera ao fornecedor acompanhar as operagoes no sistema eletronico durante a sessao

publlca do pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da
inobservéncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
9.3 - Caso haja desconexao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregao, o
sistema eletronico poderé permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos Iances,
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reto-rnando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuacao no certame, sem prejuizo dos atos
realizzados.
*
=l 9.3.1 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
do pregao sera suspensa e tera reinicio somente apos reagendamento/comunicagao
I expressa aos participantes via “chat” do sistema eletronioo, onde sera designado dia e
hora para a continuidade da sessao.
9.4 -‘ Caso exista a neoessidade de ser suspenso o pregao, tendo em vista a quantidade de
lotes-, o pregoeiro designara novo dia e horario para a continuidade do certame.
9.5 -I O andamento do procedimento de licitacao entre a data de abertura das propostas e a
adjudicacéo do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal
“vvvvw.bbmnetlicitacoes.com.br", que veiculara avisos, convocacoes, desclassifioacoes de
licitantes, justificativas e outras decisoes referentes ao procedimento.

10. -‘DA PROPOSTA DE PRECOS:
10.1 - O encaminhamento de proposta pressupoe também pleno conhecimento e atendimento
de todas as exigéncias contidas no edital e seus anexos. O fornecedor sera responsavel por
todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e Iances.
10.2 — As propostas encaminhadas terao prazo de validade de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data da sessao de abertura desta licitagao, conforme disposigao
legal.
10.2._1- Ao apresentar sua proposta o lioitante concorda especificamente com as seguintes
condicoes:
10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverao atender a todas as especificaooes constantes
deste Edital e Termo de Referéncia.
10.2.1.2 - Os pregos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos
no campo apropriado do sistema eletronico com o VALOR UNITARIO.
10.3'— Ao encaminhar a proposta de precos na forma prevista pelo sistema eletronico, a
lioitante devera preencher as informaooes de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que
soliotadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, sendo vedada a
identificacao do lioitante por qualquer meio.
I 10.3.1 verificar a condicao da empresa oaso ela seja ME/EPP e informar em campo
proprio da plataforma BBMNET Licitaooes
10.4 - Os preoos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo
apropriado do sistema eletronico e neles deverao estar inclusas todas e quaisquer despesas,
tais como frete, encargos sooiais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o
fornecimento do objeto licitado.
/
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11. -LABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
11.1‘-A partir do horario previsto no edital, tera inicio a sessao publica do Pregao Eletronico,

comfa divulgacao das propostas de precos recebidas pelo sitio ja indicado no item 9.1,
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2r- Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverao estar conectados
ao sistema para participar da sessao de Iances. A oada lance ofertado 0 participante sera
imediiatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.
11.2.1 — Para efeito da disputa de precos, as propostas encaminhadas eletronicamente
; pelos licitantes serao consideradas Iances.
11.2.2 — Cada lioitante podera encaminhar lance com valor superior ao menor preco
registrado, desde que seja inferior ao seu ultimo lance e diferente de qualquer outro
valor ofertado para o lote.
11.3 - Com 0 intuito de conferir celeridade a conducao do processo Iicitatorio, é permitido ao
pregoeiro a abertura e gerenciamento simultaneo da disputa de varios lotes da mesma
licitacao.
11.4. Sera adotado para 0 envio de Iances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarao Iances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
11.41. A etapa de Iances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.
11.4i2. A prorrogacao automatica da etapa de Iances, de que trata o item anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver Iances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de Iances intermediarios. Nao havendo novos Iances na
forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.
11.4.3. lniciada a fase de fechamento de Iances, os licitantes sao avisados via chat na sala de
negc-ciacao, a Iinha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situacao) e, no caso de
uma‘Prorrogacao Automatica, o icone de “Dou-lhe uma", “Dou-lhe duas”, é exibido;
11.4r4. Nao serao aceitos dois ou mais Iances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro Iugar.

11.4.5.0 pregoeiro tem a acao de iniciar a fase de Iances, depois todo processo é
automatico, conforme explanado acima.
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11.5. Assim que a etapa de Iances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicacao automatica do
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.
11.6"; O Sistema eletronico informara as propostas de menor preco de cada participante
imediatamente apos o encerramento da etapa de Iances.
12. -'JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

12.1‘- O Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo critério de "menor preco",
podendo encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente ao Iicitante que
tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preco melhor, bem
assim decidir sobre sua aceitacao, observados os prazos para fornecimento, as
especificacoes técnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade e demais
condicées definidas neste edital.
12.2 - Apos o encerramento da sessao de disputa e estando o valor da melhor proposta acima
do valor de referéncia, o Pregoeiro negociara a reducao do preco com o seu detentor.
12.3 - Encerrada a etapa de Iances da sessao publica e ordenadas as ofertas, o pregoeiro
comprovara a regularidade de situaoao do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei
10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificara, também, o cumprimento das demais
exigéncias para habilitacao contidas nos itens 13 e 14 deste Edital.
12.3.3 - No caso de desclassificacao do lioitante arrematante, o novo licitante
convocado devera apresentar documentacao e proposta nos mesmos prazos
previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocacao pelo pregoeiro através do chat
de mensagens.
12.3.4 - A inobservancia aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio
dos documentos de habilitacao e da proposta de precos em desconformidade com
o disposto neste edital ensejara a inabilitacao do licitante e consequente
desclassificacao no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo
Pregoeiro.
1

12.4'- Se a proposta ou lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o lioitante desatender as
exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente,
veriﬁrcando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacao, na ordem de classificacao, e
assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
12.5 - Considera-se inaceitavel, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que nao atender
as exigéncias fixadas neste Edital.
12.6 - Havendo Iances no tempo de disputa da sessao publica, a proposta final de precos do
lioitante detentor da melhor oferta devera ter seus valores unitarios e totais ajustados de forma
que os precos de cada um dos itens nao resultem, apos os ajustes, inexequiveis ou
superfaturados.
/
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12.7I- O lioitante detentor da melhor proposta devera apresentar, no prazo maximo de 02
(duas) horas apos o término da sessao de disputa de Iances do ultimo lote/item do pregao,
via e-mail do pregoeiro indicado na primeira folha deste edital, a proposta final de precos, os
documentos de habilitacao deste Edital.
12.8 - Constatado 0 atendimento das exigéncias fixadas no edital, inclusive as exigéncias de
habilitacao, o Iicitante sera declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.
I

13. -IDA HABILITAQAO:

13.1: Os documentos relativos a habilitacao dos licitantes, deverao ser encaminhados até a
abertura da sessao publica (fim de recebimento das propostas), conforme previsto neste edital,
contados da convocacao do Pregoeiro, por meio eletronico (upload), nos formatos (extensoes)
“pdf”, "doc", “xls”,“png” ou “jpg”, observado o Iimite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de
aceitacao estabelecidas pela plataforma vvwvv.bbmnetlicitacoes.com.br.
13.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 10 (dez) minutos, sera aberto 0
prazo para manifestacao da intencao de interposicao de recurso.
13.3. A empresa participante e seu representante legal sao responsaveis pela autenticidade e
veraoidade dos documentos enviados eletronicamente.
13.6.1 - Para Habilitacao Juridica:
7
proposta.

13.6.1.1 - Cédula de identidade e cpf do responsavel legal ou signatario da
13.6.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual;

:
13.6.1.3 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registrado no orgao competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e,
no c}aso de sociedade por acoes, acompanhado de documentos comprobatorios da eleicao
dos atuais administradores;
13.6.1.4 - decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento
expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir;
13.6.1.5 - declaracao sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666/93.

13.6.1.6 - Apresentar Certidao do Cadastro Nacional de Empresas lnidéneas e
Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao;
,
13.6.1.7 - Apresentar certidao Negativa de Consulta ao Cadastro Nacional de
Condenacoes Civeis por Atos de imobilidade Administrativas, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica.
/
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13.6.3 - Para Regularidade Fiscal:
13.6.3.1 - inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), do
Ministério da Fazenda;
I

13.6.3.2 - lnscricao no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se

houver, relativo a sede da lioitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto deste edital;
I
»

;
13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situacao perante o FGTS (Certificado
de Regularidade do FGTS) demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;
13.6.3.4 - Certidoes de regularidade de situacao para com as Fazendas:
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicilio/sede da lioitante.
13.6.4 - Para Reqularidade Fiscal Trabalhista:
3
13.6.4.1 — Certidao negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de
07 de julho de 2011.
‘

13.7.5 - Para Qualificacao Técnica:

13.7.5.1 - A Qualificacao Técnica sera comprovada mediante a apresentacao de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove aptidao
para 0 fornecimento.
13.7.5.2 - As licitantes deverao disponibilizar, quando solicitadas, todas as
informacoes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.
I

13.8 — Para Qualificacao Econémica-financeira:

13.8.1 - certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial e extrajudicial, expedida
peloiCartorio de Distribuicao da sede da lioitante, dentro do prazo de validade previsto na
propria certidao, ou, na omissao desta, expedida a menos de 30 dias da data da sua
apresentacao;
13.8.2 - Tratando-se de Sociedade Anonima, publicacao em Diario Oficial ou jornal de
grande circulacao ou copia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao ultimo exercicio
social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do lioitante, com as
respectivas demonstracoes de Contas de Resultados. Os demais tipos societarios deverao
apresentar copias autenticadas do Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo

exerclcio social (inclusive termos de abertura e encerramento), na forma da Lei, reservandose aComissao o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para verificacao dos valores.
'
a) a demonstracao da boa situacao financeira sera avaliada pelos Indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacao das seguintes formulas:
/
J

'
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LG =;ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG =,-

ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
b) o balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
c) As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar
copia do balanco de abertura.
13.8.1 - Os documentos de Habilitacao deverao estar com prazo vigente, nao havendo
prazo nos documentos eles serao considerados validos se emitidos em até 60 dias.
13.9 - O Pregoeiro reser\/a-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso
da licitacao, quaisquer esclarecimentos sobre documentos ja entregues, fixando-lhe prazo
paraatendimento.
13.11;) - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicara inabilitacao da
licitante, sendo vedada, a concessao de prazo para complementacao da documentacao
exigida para a habilitacao, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.
13.11 - O licitante devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena
de ser inabilitado.
14.— DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS:

MICROEMPRESAS,

EMPRESAS

DE

14.1 — O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte, as microempresas
e as cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei

11.488, de 15 de junho de 2007, devera seguir o procedimento descrito a seguir:
. 14.1.1 - Os licitantes deverao indicar no sistema eletronico de licitacoes, antes do
encaminhamento da proposta eletrénica de precos, a sua condicao de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.
/
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14.1.1.1 - O licitante que nao informar sua condicao antes do envio das

proppstas perdera o direito ao tratamento diferenciado.
P 14.1.2 - Ao final da sessao publica de disputa de Iances, o sistema eletrénico detectara
automaticamente as situacoes de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
14.1.2.1 — Considera-se empate aquelas situacoes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante nao enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.
14.1.2.2 — Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem
classificada possuir a condicao de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
Nesse caso, o pregoeiro convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitacao,
na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.
14.1.3 — Caso ocorra a situacao de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro
convocara o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da
cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletronico, a ofertar
lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de 05 (cinco) minutos.
14.1.3.1 — Caso a licitante convocada nao apresente lance inferior ao menor
valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas que pon/entura possuam Iances ou propostas na situacao do item
14.1.2.1 deverao ser convocadas, na ordem de classificacao, a ofertar Iances inferiores a
menor proposta.
14.1.3.2 - A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que
apresentar o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessao de disputa, sera
considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrara a disputa do lote na sala virtual.
14.1.3.3 — O nao oferecimento de Iances no prazo especifico destinado a oada
licitante produz a preclusao do direito de apresenta-los. Os Iances apresentados em momento
inadequado, antes do inicio do prazo especifico ou apos o seu término serao considerados
invalidos.
14.1.4 — Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de lioitante nao
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja
desclassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta nao é mais
considerada como parametro para 0 efeito do empate de que trata esta clausula.

14.1.4.1 - Para o efeito do empate, no caso da desclassificacao de que trata o
itemanterior, a melhor proposta passa a ser a da proxima lioitante nao enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item
14.1.2.2.

/
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14.1.4.2 — No caso de o sistema eletrénico nao convocar automaticamente a
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fara através do “chat
de mensagens".
.
14.1.4.3 — A partir da convocacao de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, podera oferecer proposta inferior a entao mais
bem classificada, através do “chat de mensagens”, dentro do prazo definido pelo pregoeiro,
sob pena de preclusao de seu direito.
14.1.4 — O julgamento da habilitacao das microempresas, empresas de pequeno
porte e cooperativas obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, obsen/adas as
particularidades de oada pessoa juridica.
1 14.1.5 - Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera
assegurado as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo
adicional de 05 (cinco) dias uteis para a regularizacao da documentacao, contados a partir da
notificacao da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias uteis podera ser
prorrogado por igual periodo se houver manifestacao expressa do interessado antes do
térmlno do prazo inicial.
15 — DOS RECURSOS

15.1. Proferida a decisao que declarar o vencedor, o Pregoeiro informara aos licitantes, por meio
de mensagem lancada no sistema, que poderao interpor recurso, imediata e motivadamente, por
meio eletronico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo proprio disponibilizado no sistema
vvvvvv.bbmnetlicitacoes.com.br.
15.2. Os memorials de recurso e as contrarrazoes serao oferecidos exclusivamente por meio
eletranico, no sitio, vvvvvv.bbmnetlicitacoes.com.br opcao RECURSO, observados os prazos
estabelecidos.
15.3. A falta de interposicao de recurso importara a decadéncia do direito de recurso e o Pregoeiro
adjudicara o objeto do certame ao vencedor, na propria sessao, propondo a autoridade competente
a homologacao do procedimento Iicltatorio.
15.4. Na hlpotese de interposicao de recurso, o Pregoeiro encaminhara os autos devidamente
fundamentado a autoridade competente.
15.5. O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo e o seu acolhimento resultara
na injvalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
15.6 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse publico, adjudicara 0

objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.
,.

15.7. O acesso a fase de manifestacao da intencao de recurso sera assegurado aos licitantes

I
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15.8. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou
quanido nao justificada a intencao de interpor o recurso pelo proponente.

10. - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:
16.1 - Em caso de recurso, cabera Autoridade Competente a adjudicacao do objeto ao
Iicitante declarado vencedor.
16.2 - Nos demais casos, 0 pregoeiro fara a adjudicacao do(s) Iote(s) ao(s) licitante(s)
vencedor(es).
16.3'- A homologacao é ato de competéncia da autoridade que determinou a abertura do
procedimento.
17. - DA CONTRATAQAOI
l

17.1 - A empresa devera comparecer no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data de sua convocacao, por escrito, para assinatura do Contrato.
17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do recebimento do comunicado oficial
para assinatura do contrato, e nao tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento,
perdera o direito a contratacao e estara sujeita as penalidades previstas no item 23.0 deste
€dIta:I.

17.2-- Nas hipoteses de recusa do adjudicatario ou do seu nao-comparecimento para
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de
perda dos requisitos de manutencao da habilitacao, ocorrera a convocacao do lioitante que
tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida as exigéncias de
habilitacao do topico 13 deste edital.
17.2.1 - O disposto no subitem anterior podera sempre se repetir até a efetiva
celebracao do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente
apresentadas pelos licitantes, sem prejulzo da aplioacao das penalidades cablveis ao lioitante
que nao cumprir os compromissos assumidos no certame.
17.3 - A Contratada esta obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos
ou supressoes determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
Y

17.4 - Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada sera formalizado
por escrito e integrara o Contrato.

18. -_DO REAJUSTE:
18.1 - O preco sera irreajustavel.
19. - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

/
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19.1 5- Compete a Contratante:
19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados;
19.1.2 - Tomar as medidas necessarias quanto ao fiel recebimento dos produtos.
20. - OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1 - Compete a Contratada:
20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condicoes e prazos
propostos, e demais especificacoes do Anexo I deste edital.
20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que nao atender as exigéncias de
quali,'dade para utilizacao.
20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigacées assumidas todas as condicoes
de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao até cumprimento total do contrato.
21. -IENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO:
l

21.1 ‘- Os objetos desta licitacao deverao ser entregues no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data da solicitacao feita pelo Setor de Compras, nas condicoes
estipuladas neste edital e seus anexos.
; 21.1.1 - A entrega do produto sera parcelada, de acordo com a solicitacao da
Secretaria de Educacao
21.2 - O recebimento dos produtos sera efetuado pela Comissao de Recebimento ou por
servidor responsavel, que poderao solicitarjunto ao fornecedor a correcao de eventuais falhas
ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo substitul-Ios
por outros novos, no prazo maximo definido no item 21.1, contados a partir do recebimento
daqueles que forem devolvidos.
21.3 — O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato nao exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execucao do
contrato.
1

21.4§"- A entrega do produto devera ser feita na local especificado pela Secretaria de
Educacao, das 7h as 13 h, em dias uteis, por se tratar de reparticao publica. Apés esse
horafio, o responsavel pela unidade recebedora devera ser consultado para autorizar o
recebimento ou nao.
22. - DO PAGAMENTO:

22.1 - O pagamento sera efetuado apos liquidacao da despesa por meio de crédito em conta
corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos
contados da apresentacao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor
I
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responsavel pelo recebimento do(a) Secretaria de Educacao. A contratante somente pagara a
contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.
22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera apresentar, juntamente com o
documento de cobranca, prova de regularidade perante o lnstituto Nacional do Seguro Social
— INSS, perante o FGTS — CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicllio do contratado.
22.3‘ - Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de
liquidacao de obrigacao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
22.4 i- Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do
contriatado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-a a contar da data da respectiva
reapresentacao.
22.5 - Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.
23. - SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o
certame, nao mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execucao do objeto, falhar ou
frauoiar na execucao do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal,
poderao ser aplicadas as seguintes sancoes, garantidos o contraditorio e a prévia defesa.
'23.1.1 - adverténcia;
23.1.2 — multa, obsen/ados os seguintes limltes maximos:
a) multa de 0,3 % (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do fornecimento ou servico nao realizado;

j

b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigacao nao
cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente;

23.1.3 - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar
‘com a entidade sancionadora por prazo nao superior a 2 (dois) anos.
I

§ 1°IO valor da multa aplicada sera descontado do valor da garantia prestada, retido dos
pagamentos devidos pela Administracao ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
monetariamente, de conformidade com a variacao do IPCA, a partir do termo inicial, até a
data do efetivo recolhimento.
§ 2° A contagem do periodo de atraso na execucao dos ajustes sera realizada a partir do
primeiro dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento
da obrigacao.
4/

24. -I DISPOSICOES FINAIS:
‘
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24.1 - A presente licitacao nao importa necessariamente em contratacao, podendo a
Secretaria de Educacao, revoga-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse publico,
derivado de fato superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oflcio ou por
provocacao mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da Iicitacao.
24.2l- Os proponentes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Secretaria de Educacao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo Iicitatorio.
24.3.- O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacées prestadas e

dos fdocumentos apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacoes nele contidas implicara imediata
desclassificacao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisao do contrato ou do pedido de compra, sem prejulzo das demais sancoes cablveis.
24.4 - Apos apresentacao da proposta, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato supen/eniente e aceito pelo Pregoeiro.
24.5§- Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. so se iniciam e vencem os prazos em dias de
expedientes na PREFEITURA MUNICIPAL com excecao ao topico 15.1 deste Edital, de forma
que,:caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sabado ou feriado, ainda
assim, contara para os fins legals.
24.6 - E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo.
24.7 - O desatendimento de exigéncias formais, nao essenciais, nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja posslvel a afericao da sua qualificacao e a exata
compreensao da sua proposta.
24.8 - As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os proponentes, desde que nao comprometam o interesse da
Admlnistracao, a finalidade e a seguranca da contratacao.
24.9~'- As decisoes referentes a este processo licitatorio poderao ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicacao que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicacao nos meios de comunicacao legals.
24.10 - A participacao do proponente nesta licitacao implica a aceitacao de todos os termos
deste edital.

24.11i - Havendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na data
marcada, a sessao sera transferida para dia e horario definidos pelo pregoeiro, comunicando
devicilamente aos licitantes do pregao eletrénico.
24.12. - Os casos omissos serao decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposicoes constantes dos Decretos e Lei citadas no preambulo deste edital.
/
I
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24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais resultantes deste
edital sera o da Comarca de BELA CRUZ/CE.
24.14 - Constitui parte integrante deste edital:
_ 24.14.1 - Anexo I - Termo de Referéncia;
I 24.14.2 - Anexo ll - Modelo de declaracao
i 24.14.3 — Anexo Ill — Declaracao de Conhecimento e Atendimento as Condicoes do
Edital
P 24.14.4 — Anexo IV — Modelo de Carta de Apresentacao de Proposta Final para
Prestacao dos Servicos/Forneceimento
P 24.14.5 — Anexo V — Modelo de Declaracao de Responsabilidade
= 24.14.6 - Anexo VI — Modelo de Declaracao de Enquadramento em Regime de
Tributacao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipotese do lioitante ser uma
ME ou EPP)
24.14.7 - Anexo VII — Modelo de Declaracao de lnexisténcia de Vinculo Familiar
24.14.8 — Anexo VIII - Ficha técnica descritiva do objeto
24.14.9 — Anexo IX — Minuta do Termo de Contrato

BELA CRUZ/CE, 04 de aio de 2022

WWI .
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacao tem por objeto AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O
PROJETO “EDUCACAO FISICA ESCOLAR” DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES
DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA
CRUZ/CE, conforme condicoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus
GHGXOS

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Com os Olhos voltados para O crescimento da leitura que é fator primordial para a
melhoria da qualidade de educacao ofertada aos estudantes, através de acoes que fortalecem
a pratica pedagogica dos professores e estimulam a permanéncia do aluno na sala de aula
com SUCESSO.
3. ESPECIFICACOES DOS PRODUTOSI PRECO DE REFERENCIA:
|

LOTE 001 - LOTE UNICO - MATERIAL D1DAT1co

I
I

ITEM I ESPECIFICAQOES
QUANTIDADE UNIDADE
0001

0002

0003

OOO4

OOO5

1

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

LIVRO — O CORPO EM AQAO

LIVRO ?o CORPO EM AcAo?. 6° E 7° ANO. AUTOR: HERALDO SIMOES
FERREIRA.
111,160
77.478,52
697.00 UNIDADE
LIVRO PRAT1cAs CORPORAIS: MOVIMENTOS, CULTURA E REFLEXOES.
LIVRO PRATIcAs CORPORAIS: MOVIMENTOS, CULTURA E REFLEXOES. 8° E
9° ANO. AUTOR: HERALDO SIMOES FERREIRA.
111,160
90.706,5 0'1
816.00 UNIDADE
LIVRO GUIA DO PROFESSOR o CORPO EM AcAo.
LIVRO GUIA DO PROFESSOR - o CORPO EM AcAo. 6° E 7° ANO. AUTOR:
HERALDO sIMoEs FERREIRA.
111,160
4.001,76
36.00 UNIDADE
LIVRO GUIA Do PROFESSOR PRATICAS CORPORAIS: MOVIMENTOS, CULTURA E
REFLEXOES.
LIVRO GUIA DO PROFESSOR PRATICAS CORPORAIS: MOVIMENTOS, CULTURA E
REFLEXOES. 8° E 9° ANO. AUTOR: HERALDO SIMOES FERREIRA.
111,160
4.001,7 6'1
36.00 UNIDADE
KIT ESPORTIVO PROJETO EDUCAQAO FESICA ESCOLAR.
KIT ESPORTIVO PROJETO EDUCAQAO FESICA ESCOLAR. CONTENDO: 1 LIVRO:
ENSINO DE LUTAS
NA
ESCOLA.
AUTOR:
HERALDO
SIMOES
FERREIRA l
LIVRO: EDUCAQAO FiSICA
ESCOLAR:
NOVOS SABERES SOB A PERSPECTIVA
INTERDISCIPLINAR. AUTOR: FERNANDO
MARQUES
E
1
BOLSA ESPORTIVA
DE
FUTSAL,
UMA
BOLA
DE VOLEI, UMA BOLA DE
CONTENDO: UMA BOLA
INDIVIDUAIS,
UM
CRONOMETRO,
UM
APITO E
BASQUETE, DUAS CORDAS
QUATRO CONES.
KIT
633,330
l5.833,25
25.00
VALOR TOTAL

R$

192.021,85

RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 — CENTRO — BELA CRUZ/CE — CEP: 62570-000

I
I
I
I
I
I

:~
Q

*

ESTADO Do CEARA
,1

1* ‘ *

GOVERNO MUNICEPAL DE BELA CRUZ

‘*~’i£Y~“‘

Secretaria Municipal de Saude

..

m>vr|.>m nurnnvu ma

ANEXO II — MODELO DE DECLARACAO
TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)
DEC LARACAO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitacao, na Licitacao Pregao
Eletriﬁnico n° **/20___ — Processo n° **/20_, instaurada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
que a empresa:
1 - Clumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal e inciso V do art.
27 da Lei Federal n° 8.666/93, de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso e insalubre e nao emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o
menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto
Federal n° 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 27 de
outubro de 2002;
2 - Nao esta impedida de contratar com a Administracao Publica;
3 - Nao foi declarada inidénea por ato do Poder Publico;
4 - Nao incorre nas demais condicoes impeditivas da lei 8666/93.
5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitacao.
;

, de .................... .. de 20__.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel

/
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ANEXO III — DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDICOES DO
I
EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)
I

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregao e os termos
constantes no Edital Pregao Eletrénico n° **/20_ — Processo n° **/20_ e seu(s) ANEXOS e
do Regulamento bem como temos todas as condicoes de cumprir as exigéncias ali contidas
no que concerne a apresentacao de documentacao para fim de habilitacao.
Data:

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel

/
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 — CENTRO — BELA CRUZ/CE — CEP: 62570-000

20

.

w1* ~

Z

ESTADO Do CEARA

GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ

“&i‘i"‘

Secretaria Municipal de Saude

-

ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA FINAL PARA
PRESTACAO Dos SERVICOIFORNECIMENTO
M...

»%/4%"

E9.I$P.U1?€fK‘ I§‘.'F§EAD€QUA°I5fK

I-LANCE.

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)
AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° **/20_ — PROCESSO N° **/20_
Fornecedor:
CNPJ:
Inscricao Estadual:
Endereco:
Bairro:
CEP:
Cidade:
Estado:
Telefonez
E-mail:
Banco:
Agéncia:
Conta Corrente:
VALIDADE DA PROPOSTA: no minimo 60 (sessenta) dias.
PREVISAO DE ENTREGA:
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDICOES DO EDITAL:
Senhor Fornecedor: Para sua maior seguranga, obsen/e as condicées estabelecidas no
Edital:
__.

--1

jEiifél"I""6133I""l"i]'ﬁ'iEiI"l"""""E;'5';'6rﬁ'a5;6;;""""T"MSIFEZT"j"'l5'Fé§5"Uﬁ'i§FiB"~I""""i5FE§'8"““§
,
.

iitem

Modelo

R$

Total

..
:
:
I
:
l
-I--------'---------I---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------1
I
:
l
:
I
I

I

I
I

01

I

I,

I_

1'

I
I

I
I

|
|

___ _ _ ._..I______________________J......................................_-JI-----------------------------I

Va/or Total e ﬁnal por extenso do Item: R$( ...................................................................... ..)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:
( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracoes, e que fazemos prova

de tal condicao com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no
Edital.

IMPORTANTE:

4/
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1. Fi:a a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se
assim Ihe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamacao ou indenizacao.
2. A‘ assinatura do fornecedor implica na sua total aceitacao das regras deste processo
licitatorio.
> Declaramos que nesta proposta estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a
contratacao.
I

XXXXX

de ....... .. de 20_.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel

/
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ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)
Ao (a) Pregoeiro do Municlpio xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Declaramos

para

os fins

de

direito,

na

qualidade

de

Proponente

do

procedimento de Iicitagao, sob a modalidade Pregao Eletrénico n° **l20_ — Processo n°
*l20_, instaurado pela Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos

apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguacées que se
facam necessarias;
Comprometemo-nos a manter, durante a execucao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacées assumidas, todas as condicées de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacao;
Comprometemo-nos a repassar na proporcao correspondente, eventuais reducoes de
precos decorrentes de mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre o
fornecimento do objeto, em funcao de alteracoes de legislacao correspondente,
publicada durante a vigéncia do Contrato;
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.° 8.078 — Codigo de
Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregao Eletrénico n°
**/20_ - Processo n° **/20_, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxx - PR.
Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
, em

de

de 20__.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa

RG do responsavel
CPF do responsavel

/
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ANEXO VI — MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO LICITANTE
SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

( )I\/IICROEMPRESA
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
I

.
no ?(Razao

Social

da

Empresa)

CNPJ

n°

, inscrita
,0 Endereco:

»

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
inscrita no CNPJ n°
, cumpre os requisitos legals para a qualificacao como microempresa ou
empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em
especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido
nessia Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa esta exclulda das vedacoes
constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e que se
compromete a promover a regularlzacao de eventuais defeitos ou restricoes existentes na
documentacao exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do
certame.

Sou optante do Sistema Slmples Nacional?
( ) SIM ( )NAO

Loca_l/ Data

/
Nome da empresa + Carimbo
I
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Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel

I

I

ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR
(papel timbrado da empresa)

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

(nome
empresarial
n°: .
completo )
Sr.(a§)

identidade n°

da

lioitante)
,
inscrita
no
CNPJ
, com sede na
(endereco
, por intermédio de seu representante legal, o(a)
, infra-assinado, portador(a) da Cartelra de

6 do CPF/MF n°

,

para'flns do presente processo licitatorio, DECLARA nao possuir em seu quadro societario
conjuge, companheiro (a) ou parente em Iinha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, de servidor publlco da ativa na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que impossibilite a partlclpacao no referido Pregao Eletrc“>nico n° **/20_
I

xxxxxxxxxxxxxxx, .......... . . de ............................. . . de .......... . .

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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ANEXO VIII — Ficha técnica descritiva do objeto
Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Numero do edital:
Orgao comprador:

.

Lote/Item

DESCRICAO QUANT

MARCA

6
MODELO

'

T‘gZ\r'KL

I

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
IiPreco para o lote Unico (em R$):
IDeclaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente
requisitos de habilitacao e que nossa proposta esta em conformidade com
. exigénclas do instrumento convocatério (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributacao
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3°
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
(Somente na hipotese de o llcitante ser Microempresa ou Empresa
Pequeno Porte (ME/EPP).
Data:

os
as

I

de
da
de

Observagao: por forca da legislacao vigente, é vedada a identificacao do llcitante.
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ANEXO IX — Minuta do Termo de Contrato

O(A)“ <<UNID_GEST», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
<<ENDERECO_UNlDADEGESTORA», inscrlto no CNPJ (MF) sob o n° <<CGC_PREFEITURA»,
representado peIo(a) Sr.(a) <<NOME_RESP_LlClTACAO» e, de outro lado a firma
., inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
, estabelecida
doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr.(a)
, portador da Cédula de
identidade n°
SSP/_ e CPF (MF) n°
,tém entre sl justo e
avencado, e celebram o presente instrumento, do qual sao partes integrantes o Edital do
Pregao n°
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA as normas dlsciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n°
8.666/93, mediante as clausulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contra_to tern como objeto AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O
PROJETO “EDUCACAO FISICA ESCOLAR” DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES
DOS" ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA
CRUZ/CE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1.

O valor deste contrato, de R$ ........................... ..( ................................ ..).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formacao de Precos constante da proposta
apresentada pela CONTRATADA no Pregao
e na Clausula Primeira deste
instrumento sao meramente estlmativos, nao acarretando a Administracao do
CONTRATANTE qualquer obrigacao quanto a sua execucao ou pagamento.
CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da reallzacao do Pregao n°
,
realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas
demais normas vlgentes.

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO
1. A execucao deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ao pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os princlplos da Teoria Geral dos Contratos e as disposicées de direito privado, na forma do

artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com 0 inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma
legal.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA

/’
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1. O prazo de vigéncia deste Contrato sera de <<PERlODO_VlGENClA», com validade e
eficacia legal apos a publicagao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir 0 Ultimo.
CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Cabera ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do
CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneoam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que néo apresentarem condigoes de serem consumidos;
~ 1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicagao a ser feita pelo
Sen/loo de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorizagao de Fornecimento expedida pelo Servioo de
Almclxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos e interromper imediatamente 0 fornecimento, se for o caso.

CLAUSULA SETIMA - oos ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Cabera a CONTRATADA:
1.1 - responder, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
dos sen/igos, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuiooes;
d) indenizagoes;
e) vales-refeigao;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE,

porérn sem qualquer vlnvulo empregaticio com 0 orgao;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por cracha, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a
boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
/
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1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente a Administraoéo do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do
produto, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorizagao de Fornecimento, de acordo
com a neoessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (trés) dias Uteis apos o
recebimento da Autorizaoao de Fornecimento expedida pelo do Servigo de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condigoes de consumo, no prazo

méximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicagao expedida pelo
Servigo de Almoxarifado;
1

- 1.9 - comunicar ao Servigo de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario; e
1.10 - a obrigagao de manter-se, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitaoao e
qualificagao exigidas no Pregao n° i.
CLAUSULA OITAVA - DAS QBR|GAQ6E$ $QC|A|$, COMERCIAIS E F|SCA|$

1. A CONTRATADA caberé, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagoes
sociais previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com

o CGNTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigaooes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em
conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de posslvel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevengao,

conexao ou continéncia; e
-_ 1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudioagao deste Contrato.
/
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2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior,

nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracao do

CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o CONTRATANTE.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQCES GERAIS

1. Devera a CONTRATADA obsen/ar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculacao de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver prévia autorizacao da Administracéo do CONTRATANTE; e
3 1.3 - vedada a subcontratacao de outra empresa para o fornecimento do produto objeto
deste Contrato.
CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO

1. Este contrato sera acompanhado e fiscalizado por sen/idor designado para esse fim,
representando o CONTRATANTE, permitida a contratagao de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informacoes pertinentes a essa atribuicao.
2. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor desigano para
esse fim deverao ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) <<UNlD_GEST», em tempo
habil para a adocao das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracao do CONTRATANTE,
durante o periodo de vigéncia do Contrato, para representa-la administrativamente sempre
que for necessario.
r

r

-

CLUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTAQAO

1. A atestacao das faturas correspondentes ao fornecimento do produto cabera ao Chefe do
Sen/ico de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A-despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, esta a cargo da dotacao
orcamentaria <<DOTACAO_ORCAMENTA».

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - no PAGAMENTO

/

1. A§CONTRATADA devera apresentar nota fiscal para liquidacao e pagamento da despesa
pe|o‘CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque
nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacao dos documentos
junto a(o) <<UNlD_GEST».
'
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2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura devera estar acompanhada das
guias de comprovacao da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicllio ou sede do CONTRATADO e o FGTS,
em original ou em fotocopia autenticada.
3. O §CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, os
produtos fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de consumo ou em desacordo com
as esspecificacoes apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a alteracao dos pregos, ou de
compensacao financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM =: I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = lndice de compensacao financeira = 0,0001644, assim apurado:

l = (TX)
E?-§s—
| = (6/100)
365
I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

5 6.1 - A compensacao financeira prevista nesta condicao sera incluida em fatura a ser
apresentada posteriormente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERAQAO D0 CONTRATO

/
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1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde
que haja interesse da Administracéo do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas
justificativas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Do AUMENTO ou SUPRESSAO
~

1. No interesse da Administracao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato
podera ser aumentado ou suprimido até o Iimite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicoes licitadas os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o Iimite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contriatado.
3. Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o Iimite estabelecido nesta clausula,
salvc; as supressoes resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
f

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e
demais obrigacoes assumidas, a Administracao do CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:
1.1 - adverténcia;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecucao total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao
oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até 0
maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injusiificadamente ou por motivo nao aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender
totalrinente a solicitacao ou a Autorizacao de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da
Cléusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicacao oficial;
* 1.4 - multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o
maximo de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo nao aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente a
solicitacao ou a Autorizacao de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Clausula
Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicacao oficial;
'

l 1.5 suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao do do(a) <<UNlD_GEST», por até 2 (dois) anos.
2. Frcar impedida de licitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
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motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Contrato;
7

2.2 - nao mantiver a proposta, injustificadamente;
¢

§ 2.3 - comportar-se de modo inidoneo;
2.4 - fizer declaracao falsa;
f 2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execucao do Contrato;
i 2.7- nao celebrar o contrato;
, 2.8- deixar de entregar documentacao exigida no certame;
§

' 2.9- apresentar documentacao falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de

sua inscricao no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justificado e aceito
pela Administracao do CONTRATANTE, em relacao a um dos eventos arrolados no item 2
desta Clausula, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
5. As sancoes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Administracao do
CONTRATANTE, poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa,
descgontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
»
'1

CLAUSULA DECIMA sET|MA - DA REsc|sAo
1. Adnexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
‘I

2. A rescisao do Contrato podera ser:
l 2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administracao do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos I a Xll e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a

CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao,
desde que haja conveniéncia para a Administracao do CONTRATANTE;
/
2.3 - judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.
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3. A, rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.
L 3.1 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
1 ‘

r

-1

\

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULAQAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregao n°
, cuja realizacao decorre da
autorizacao do Sr(a). <<NOME_RESP__LlClTACAO», e da proposta da CONTRATADA.
r '

r

CLAQJSULA DECIMA NONA - DO FORO
1. As questoes decorrentes da execucao deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro do Municlpio de <<ClDADE», com
exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (trés) vias
de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas

pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
<<C|DADE» - <<UF__|V|UN|C|P|O», em

CONTRATANTE

de

de

CONTRATADA(O)

i
1

TESTEMUNHAS:

2."
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