EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2014

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU, associação civil de
natureza desportiva, sem fins econômicos, com sede na SGAN 905, Conjunto D, Asa Norte,
Brasília ‐ DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.467.787/0001‐46, e este Pregoeiro, designado
pela Portaria nº 05, de 15 de setembro de 2014, no uso de suas atribuições legais, tornam
público, para o conhecimento dos interessados, que farão realizar licitação, na modalidade
Pregão Eletrônico, para a aquisição de material esportivo, para os Jogos Universitários
Brasileiros ‐ JUBs 2014, a ser realizado na cidade de Aracaju, no período de 29 de outubro a 09
de novembro de 2014, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
O presente processo de seleção e as contratações dele decorrentes reger‐se‐ão
pelas disposições deste Edital e de seus Anexos, na forma do disposto no Manual de Gestão de
Compras do Comitê Olímpico Brasileiro – Processo de Seleção para Fornecimento de Bens e
Serviços (COM‐010) – revisão 04, do Regulamento de Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa
Brasileira de Mercadorias, e, subsidiariamente, da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame.
A simples participação no presente certame implica ao licitante, a ciência e
aceitação de todas as condições descritas neste edital e seus anexos; sendo‐lhes devido ainda o
conhecimento e a sujeição incondicional e irrestrita das regras disciplinares acima
estabelecidas, devendo tal contratação ser custeada com os recursos consignados à
Confederação Brasileira do Desporto Universitário, provenientes dos recursos repassados pelo
Comitê Olímpico Brasileiro, por força do que dispõe a Lei Federal nº 9.615/98, com as
alterações promovidas pela Lei nº 10.264/01 (Lei Agnelo‐Piva).
Informações adicionais e esclarecimentos de dúvidas quanto à interpretação deste
Regulamento poderão ser solicitadas ao Pregoeiro, Sr. Zulmar Cardozo Araújo, exclusivamente
por e‐mail a ser encaminhado para compras@cbdubrasil.org.br em dias de expediente normal
da CBDU, das 9h às 18h, em até 02 (dois) dias úteis antes da data limite para entrega das
Propostas. As dúvidas serão respondidas em até 01 (um) dia útil antes da abertura do Pregão
diretamente no sítio www.bbmnet.com.br e estarão disponíveis através da consulta de
arquivos para download.
O certame será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança ‐ criptografia e autenticação ‐ em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
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Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro, formalmente designado pela CDBU,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
“Licitações”, constante do sítio da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnet.com.br).
Dúvidas com relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas
através do telefone (21) 2223‐9612, ou através de uma corretora de mercadorias associada. A
relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas à Bolsa Brasileira de Mercadorias
poderá ser obtida no site www.bbmnet.com.br, acesso “corretoras”.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
A abertura da presente licitação dar‐se‐á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro
designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital
conforme indicado abaixo:
INSCRIÇÃO E CREDENCIAMENTO: até 72 horas antes do início da sessão.
INÍCIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 01/10/2014 às 08:00 horas.
DATA LIMITE PARA ENVIO DE PROPOSTAS: 08/10/2014 às 08:00 horas.
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 08/10/2014 às 09:00 horas.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Será observado o horário de Brasília (DF).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bbmnet.com.br
SEÇÃO I ‐ DO OBJETO
1.
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de material esportivo, para os Jogos Universitários Brasileiros ‐ JUBs 2014, a ser
realizado na cidade de Aracaju, no período de 29 de outubro a 09 de novembro de 2014, em
regime de empreitada por menor preço global, por lote, conforme especificações constantes no
Termo de Referência – Anexo I.
1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto
descritas no BBMNET e as especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas.
SEÇÃO II ‐ DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos
repassados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (DU015/14 ‐ JUBs 2014 – Despesas Gerais), nos
termos da Lei Federal nº 9.615/98 (Lei Pelé) e da Lei nº 10.264/01 (Lei Agnelo‐Piva).
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SEÇÃO III ‐ DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.
Poderão participar deste Pregão quaisquer interessados que estiverem
previamente credenciados na plataforma de licitações eletrônicas provida pela Bolsa Brasileira
de Mercadorias, por meio do sítio www.bbmnet.com.br.
3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas
junto à BBMNET, onde também deverão informar‐se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização.
3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CBDU
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
4.

Não poderão participar deste Pregão:
4.1. empresário suspenso de participar de licitação e/ou que tenha sido
penalizado com o impedimento para participação em processos seletivos
realizados pela COB, CBDU, suas Sociedades, Associações e Entidades
Nacionais de Administração do Desporto Olímpico a ele filiadas e que adotem
os procedimentos expostos no Manual de Compras mencionado no texto
introdutório a este Edital, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida sua reabilitação;
4.3. empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da
sanção aplicada;
4.4. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.5. empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
4.6. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
4.7. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto
se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum;
4.8. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
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SEÇÃO IV – DA PROPOSTA
5.
A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar‐se‐á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor
global da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas
e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
5.2. A licitante deverá declarar, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
Edital.
5.3. A licitante deverá declarar, sob pena de inabilitação, que não emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos.
5.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá declarar, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste
Edital.
6.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
6.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

7.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO V – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.bbmnet.com.br.
9.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
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10.
Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
12.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

SEÇÃO VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
13.
Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do horário e valor consignados no registro de cada lance.
14.
A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado no sistema.
15.
Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, mantendo‐se em sigilo a identificação do ofertante.
16.

Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

17.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração.
18.
Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequível.
19.
Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
20.
No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes no sítio www.bbmnet.com.br.
21.
O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará,
com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
22.
Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a fase de lances.
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23.
Devido à imprevisão de tempo extra, as participantes deverão estimar o seu valor
mínimo de lance a ser ofertado, evitando, assim, cálculos de última hora, que poderão resultar
em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

SEÇÃO VIII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
24.
Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à proposta mais bem classificada, proceder‐se‐á da seguinte forma:
24.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem
automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente
inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação,
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
24.2. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma
automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para
o exercício do mesmo direito;
24.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;
24.4. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco)
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
24.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO
25.
O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço mais vantajoso, observados os critérios de julgamento e o valor estimado para a
contratação.
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25.1. O pregoeiro anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de
lances, o proponente vencedor, ou, quando houver negociação, a decisão
acerca da aceitação de lance de menor valor.
SEÇÃO IX – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
26.
A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a
proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II –
Planilha de Composição de Preços, no prazo de até 3 (três) horas, contado da convocação
efetuada pelo Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, através do email:
compras@cbdubrasil.org.br.
26.1. Os documentos remetidos poderão ser solicitados em original ou por cópia
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
26.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação
indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar‐se‐á às sanções previstas
neste Edital.
27.
O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações
técnicas do objeto.
27.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da CBDU ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele,
para orientar sua decisão.
27.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
27.3. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha
de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os
preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados
pela CBDU.
27.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
27.5. Não serão aceitas propostas com valor unitário e global, superiores aos
estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.
27.5.1. Considerar‐se‐á inexequível a proposta que não venha a ter
demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que
comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes
com os de mercado do objeto deste Pregão.
27.6. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais
falhas apontadas pelo Pregoeiro.
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SEÇÃO X – DA HABILITAÇÃO
28.
A habilitação das licitantes será verificada por meio da documentação especificada
neste Edital.
29.

As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação:

30.

Habilitação Jurídica:
30.1 Cédula de identidade ou documento de identificação equivalente;
30.2 Registro comercial, no caso de empresa individual;
30.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração contratual de
sócio ou ramo de atividade em vigor de acordo com as disposições do novo
Código civil, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias (sociedades comerciais), e, no caso de sociedades por ações,
conforme a Lei nº 6.404/76 e documentos de eleição de seus administradores;
30.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
30.5 Não serão aceitas participações de empresas com sócios comuns;
30.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou Autorização para
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

31.

Regularidade Fiscal:
31.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
31.2. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
31.3. Prova de regularidade em nome da licitante para com:
31.3.1. Fazenda Federal:
a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União.
31.3.2. Fazenda Estadual de seu domicílio ou outra equivalente na forma da
lei;
31.3.3. Fazenda Municipal de seu domicílio ou outra equivalente na forma da
lei.

8

31.4. Prova de regularidade demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais, instituídos por lei, relativos:
31.4.1. à Seguridade Social (CND ‐ INSS);
31.4.2. ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
31.4.3. à Justiça do Trabalho (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente no
sítio: http://www.tst.jus.br/certidao.
32.

Regularidade Econômico‐Financeira
32.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;
32.2. Capital social mínimo devidamente integralizado ou patrimônio líquido
mínimo, no valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total do
objeto a ser contratado, comprovados pela apresentação do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis encerradas no último exercício
social, devidamente atestados por profissional ou empresa habilitados;
32.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do
Resultado do Exercício por balancetes ou balanços provisórios.
32.4. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais
de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura desta licitação, o
Balanço Patrimonial e a DRE poderão ser atualizados por índices oficiais.

33.

Regularidade Técnica:
33.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove(m) a aptidão da empresa contratada na
prestação de serviços e/ou fornecimento de materiais pertinentes,
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste
edital.

34.

As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
34.1. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital, de Inexistência de Fatos
Impeditivos, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados
menores e de que não está com o direito de licitar e contratar com a
Administração Pública ou com a CBDU suspenso, ou que tenha sido por ela
declarada inidônea, conforme modelo, Anexo III;
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34.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que
esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na lei
Complementar nº 123/2006, conforme modelo ‐ Anexo IV.
34.3. Ficha de cadastro, conforme modelo ‐ Anexo V.
35.
O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.
35.1. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
35.2. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no
cartório de títulos e documentos.
35.3. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados em cartório de títulos e documentos.
35.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria
natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
35.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
35.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.
35.7. Para as Certidões que não trouxerem expresso o prazo de validade,
considerar‐se‐á 60 (sessenta) dias da data da sua expedição.
36.
A licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de
Inabilitação ou Desclassificação, a prestação de informações falsas ou que não reflitam a
realidade dos fatos. A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer, caso a Comissão
Julgadora Permanente, venha tomar conhecimento de fato que desabone a idoneidade da
licitante, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro que contrarie
as disposições contidas neste edital.
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37.
Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
38.
Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora.
SEÇÃO XII – DA AMOSTRA
39.
Adjudicado ao vencedor o objeto deste Edital, caberá ao mesmo o envio de folder ou
catálogo dos produtos ofertados, contendo suas especificações, para análise e aprovação da
CBDU, conforme prazos estabelecidos no termo de referência (anexo I).
40.
Caso os produtos não sejam aprovados, a CBDU poderá, a seu critério, solicitar sua
substituição ou desclassificar a empresa proponente, convocando o seguinte colocado para os
procedimentos de habilitação, e assim sucessivamente. Caso sejam aprovadas, será
homologado o resultado deste processo de seleção.
SEÇÃO XIII – DO RECURSO
41.
Declarada a vencedora, o sistema abrirá prazo de 15 minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
41.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a
adjudicar o objeto à licitante vencedora.
41.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando‐a
motivadamente, rejeitando‐a, em campo próprio do sistema.

ou,

41.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões
do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também
via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente.
42.
Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica franqueada aos
interessados a vista dos autos do processo, na sede da CBDU, em horário comercial.
43.
As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
44.
O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
45.
O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
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46.
O prazo para envio da proposta e documentação de habilitação originais por via postal,
será de até 3 (três) dias úteis, estabelecidos a partir de determinação do pregoeiro.
47.
Atestada a regularidade da proposta e documentação o objeto deste Pregão será
adjudicado por lotes à licitante vencedora.
48.
A homologação deste Pregão compete ao Presidente da CBDU, somente após análise e
aprovação das amostras, conforme o caso.
SEÇÃO XV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
49.
Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
49.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja
pertinente e compatível com os termos deste Edital.
50.
O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela CBDU.
51.
Por ocasião da assinatura do contrato, verificar‐se‐á se a licitante vencedora mantém as
condições de habilitação.
52.
Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e
verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de
classificação.
SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES
53.
A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a União e será
descredenciado do cadastro de fornecedores da CBDU, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações
legais, nos seguintes casos:
53.1. cometer fraude fiscal;
53.2. apresentar documento falso;
53.3. fizer declaração falsa;
53.4. comportar‐se de modo inidôneo;
53.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido;
53.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
53.7. não mantiver a proposta.
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54.
Para os fins da subcondição 52.4, reputar‐se‐ão inidôneos atos como os descritos nos
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
55.
Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a
ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico compras@cbdubrasil.org.br, até as 19
horas, no horário oficial de Brasília‐DF.
56.
O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
57.
Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
58.
Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço
eletrônico: compras@cbdubrasil.org.br.
59.
As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS
60.
Ao Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário compete anular
este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considerá‐lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentado.
60.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
60.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa‐fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
61.
É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para
fins de classificação e habilitação.
62.
No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo‐
lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
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62.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados
na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento
deste Pregão.
63.
Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão
as últimas.
64.
Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência da CBDU, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
SEÇÃO XX – DOS ANEXOS
65.

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
65.1. Anexo I – Termo de Referência;
65.2. Anexo II – Planilha de Composição de Preços (Modelo de Proposta);
65.3. Anexo III – Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos, de não
emprego de menores e de conhecimento e atendimento aos requisitos do
edital;
65.4. Anexo IV – Modelo referencial de declaração de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte
65.5. Anexo V – Modelo de Atestado (ou Declaração) de Capacidade Técnica;
65.6. Anexo IV – Minuta do Contrato;
65.7. Anexo VI – Ficha de cadastro de fornecedor.

SEÇÃO XXI – DO FORO
66.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de
Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição
Federal.
Brasília, 30 de setembro de 2014.

Zulmar Cardozo Araújo
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
O esporte brasileiro vive um período de notáveis conquistas, se consolidando como
uma das grandes forças emergentes no cenário olímpico mundial. Nesse cenário o desporto
acadêmico surge como um dos principais meios de revelação de talentos para o esporte
nacional, ferramenta fundamental para o desenvolvimento e transformação do país.
Assim, além do aspecto esportivo, um evento desse porte tem sentido social de
igual importância. Neste sentido, em parceria com o Ministério do Esporte, a Confederação
Brasileira do Desporto Universitário vem trabalhando de forma comprometida com esse
desafio e vem alcançando sucesso.
A 62ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros – JUBs, além de ser um evento
esportivo de grande destaque internacional, auxilia na educação dos jovens do país, visto que a
prática do esporte necessita de disciplina, responsabilidade e compromisso, para superar os
próprios limites e obstáculos que surgem na preparação de cada atleta. Além disso, há uma
integração entre a prática de esportes e a parte acadêmica, através de palestras. Os jogos
reúnem atletas dos 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, e se enquadra como maior
campeonato do segmento universitário. Em sua última edição, em Goiânia, mais de 3 mil
atletas universitários participam das competições.
Os JUBs 2014 têm por finalidade aumentar a participação em atividades esportivas
em todas as Instituições de Ensino Superior ‐ IES, públicas e privadas do território nacional e
promover a ampla mobilização da juventude universitária brasileira em torno do esporte.

2. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO
A realização dos Jogos Universitários Brasileiros ‐ JUBs 2014, tem por objetivos:
I.
Fomentar a prática do esporte universitário com fins educativos e
competitivos;
II.
Possibilitar a identificação de talentos desportivos nas IES para o cenário
esportivo nacional e internacional;
III.
Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes;
IV.
Promover o congraçamento dos universitários brasileiros, estimulando a
prática do esporte, visando o desenvolvimento da personalidade integral do
jovem.
V.
Contribuir para o desenvolvimento integral do(a) aluno(a)‐atleta como ser
social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício
da cidadania através do esporte.
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3. OBJETO
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para o fornecimento de
material esportivo, em regime de empreitada por menor preço global por lote, para os Jogos
Universitários Brasileiros ‐ JUBs 2014, a serem realizados na cidade de Aracaju, no período de
29 de outubro a 09 de novembro de 2014, conforme especificações a seguir:
3.1 LOTE 1 – MATERIAIS ACESSÓRIOS DIVERSOS
3.1.1 ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
Item Descrição
Quantidade
1
Cronômetro digital progressivo – precisão de centésimos 1/100 de
20
segundos, com as funções: tempo normal, tempo líquido, tempo split,
intermediário; tempos do 1º e 2º lugares, tempo lap(contador de voltas) tempo de volta para cada segmento de um evento; capacidade: 9 horas, 59
minutos, 59 segundos, 99 centésimos de segundo; resistente a água e com
caixa de resina.
2
Bomba esportiva de dupla pressão - confeccionada em polietileno de alta
30
resistência, com dupla ação (enche nos 2 sentidos) e adaptador. Medidas
mínimas: bomba fechada - 20cm de comprimento, tubo da bomba de 3cm
diâmetro; Bomba aberta/ hasteada - 32 cm comprimento, mangueira de
adaptação com 20,5 cm de comprimento e diâmetro de 10mm.
3
Saco para bolas - confeccionado com fio de nylon / polipropileno entre 4 e 6
10
mm, de alta resistência, malha 12 cm, com capacidade para 6 (seis) bolas.
4
Saco para bolas - confeccionado com fio de nylon / polipropileno entre 4 e 6
18
mm, de alta resistência, malha 12 cm, com capacidade para 12 (doze) bolas.
5
Placar / marcador de pontos para tênis de mesa – confeccionado em PVC,
20
portátil, com aros de plástico com trava de segurança para manter placar
aberto, 5 sets e 31 pontos.
6
Aro para basquete oficial - retrátil em aço carbono maciço e molas; diâmetro
2
oficial: 450 a 459 mm, na cor laranja, aro com espessura entre 16 e 20 mm,
com 12 alças para fixação da rede.
7
Rede para basquete oficial - confeccionada em cordão branco, fio de seda
6
duplo entre 3 e 6 mm (polipropileno), largura entre 400 e 450 mm, altura de
500 mm, confeccionada em 12 alças (pontos de fixação no aro).
8
Cadeira oficial para árbitro de vôlei - confeccionada em tubo de aço 1 1/2",
4
pintura sintética, base em chapa de aço revestida de carpete, plataforma em
madeira revestida de borracha, assento e encosto em espuma revestidos de
PVC emborrachado, degraus galvanizados, rodas de silicone para facilitar o
transporte e regulagem de altura para plataforma e assento.
9
Protetor para cadeira de árbitro - composto por espuma 4cm, densidade 60,
4
altura 1,63m x 0,80m x 1,10m x 0,60m e estrutura metalon/poliestireno.
10 Capa para proteção para escada de árbitro de vôlei – confeccionada em
4
PVC emborrachado.
11 Campainha para arbitragem (vôlei) - para solicitação de tempo e
4
substituição. Produzida em madeira, revestida em folha de fórmica branca lisa,
medindo 1,30m x 22cm x 0,5m, acompanhada de comando com temporizador.
12 Caixa de plaquetas para substituição de jogadores (vôlei) - confeccionadas
4
em compensado 6mm, revestidas com fundo nivelador, pintura sintética e
cabo plástico injetado. Numerações do 1 ao 20.

16

3.2 LOTE 2 – MATERIAIS PARA ESPORTES COLETIVOS
3.2.1 ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
Item Descrição
Quantidade
Rede oficial para futsal (par) - confeccionado com fio de nylon / polipropileno
6
1
entre 4 e 6 mm, de alta resistência, com proteção ultra-violeta, malha 10x10 cm,
na cor branca, dimensões: 3,20 m de comprimento x 2,10 m de altura x 0,40 m de
recuo superior x 1,00 m de recuo inferior.
Rede oficial para Handebol (par) - confeccionada em fio de seda/polipropileno
6
2
(PP) virgem 6mm espessura, alta densidade trançado/ torcido medindo: 3,20 m de
comprimento x 2,10m de altura x 0,60 m do fundo superior x 1,00 m fundo inferior,
malha 10 x 10 cm, cor a definir, com cortina de proteção interna medindo 3,00 x
2,00 m, com tratamento de proteção ultra-violeta.
Rede de tênis oficial (5 lonas) confeccionada com fio de nylon virgem de
2
3
2,5mm, malha 4 cm, medindo: 12,80m x 1,08m, tela dupla junto ao debrum
superior de 12,80m x 0,27m; 5 lonas, sendo a superior dupla, confeccionada em
laminado plástico revestida com PVC emborrachado, reforçada com 4 costuras e
abraçadeira plástica para facilitar a instalação.
Régua para ajuste de altura da rede de tênis - confeccionado em alumínio,
1
4
medindo 914 mm
Esticador para rede de tênis de 3/16 - confeccionado em ferro fundido, utilizado
2
5
para esticar cabo de aço.
Placar manual para tênis - confeccionado em chapa com pintura sintética,
2
6
suporte em tubo 2", placa dos números em PVC, pontuação de 0 a 7, sets de 0 a
5, visor dupla face, tamanho do visor - 0,60m x 1,00m.
Carrinho para transporte de bolas de tênis – confeccionado em aço
2
7
galvanizado, altura de 1 m, malha com furo pequeno e capacidade para transporte
de 110 bolas de tênis, no mínimo.
Rede de vôlei profissional (2 lonas) – confeccionada em fio de seda 2,5 mm, cor
6
8
preta, malha de 10cm, dimensões: 10,00m x 1m, extensores em "seda" e cabo de
aço para fixação, quadro estrutural confeccionado com corda de "seda" 6mm e 2
"lonas" confeccionadas em PVC emborrachado, com costura dupla, largura
superior de 7cm e inferior de 6cm, 4 ponteiras metálicas.
Cabo de aço para rede de voleibol oficial - bitola de 1/8” ou 3/32¨, galvanizado e
4
9
plastificado com 15 m de comprimento e ganchos para fixação.
4
10 Kit para regulagem de rede (vôlei) - confeccionado em seda, para fixação da
rede ao poste, composto por 6 peças de 1 metro.
6
11 Antena oficial para rede de voleibol (par) - confeccionada em fiberglass, com
suporte rosqueável, fixadores em nylon rígido, com 1,80 m de altura e 9,9 mm de
diâmetro, pintada em poliuretano branca e vermelha, com fixação nas bordas
superiores e inferiores da rede, através de suporte rosqueável em fibra de nylon
que deve vir juntos com as antenas.
4
12 Faixas laterais com suporte para antena – utilizadas para fixar antenas na rede
de voleibol oficial, com fixadores com velcro, em nylon rígido. Suporte das
antenas: 1,0m (instalada)
13 Medidor de altura de rede (vôlei) – régua utilizada para medir as alturas oficiais
4
da rede para cada categoria, confeccionada em alumínio e com sistema de
encaixe.
14 Poste profissional para voleibol (par) – com base de ferro e tubos de aço 3",
4
chapa 11, modelo telescópico, sistema de regulagem de altura, com catraca tipo
cremalheira, com redução e trava de segurança, pintado, em poliuretano, com
bucha de espera em PVC, altura regulável de 2,15m à 2,43m.
15 Kit de parafusos com argolas - para poste de vôlei com até 3”, modelo
4
galvanizado de 1/8”, composto por 7 peças.
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16

Protetor de poste (vôlei) – composto por 6/bastões de Ethafon ½ cana, com 6,50
cm de largura x 2,50 profundidade, revestido com TNT e sua parte externa
confeccionada em bagum, com altura de 1,70 m x 60 cm largura (mínimos), com
velcro vertical em toda sua extensão e recorte de encaixe livre para a cremalheira
e espuma especial de 4cm, de alta – densidade.

6

17

Carrinho para bolas de vôlei – retrátil, estrutura em tubo de alumínio com
4 rodas, com forração em lona, dobrável e acondicionado em bolsa de
PVC emborrachado, capacidade para 30 bolas.

4
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Rede de vôlei de praia (4 lonas) – confeccionada em fio de seda 2,5 mm, malha
de 10cm, dimensões mínimas: 9,50m x 1m, e 4 "lonas" confeccionadas em PVC
emborrachado, com costura dupla, ponteiras metálicas.
Fita de marcação de quadra de vôlei de praia - fitas confeccionadas em nylon
resistente, com espessura de 6 cm de largura, kit composto por 6 faixas de 8 m de
comprimento.

4
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4

*OBSERVAÇÃO: todos produtos deverão ser embalados e entregues em Aracaju/SE.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A aquisição deverá observar as normas contidas no Manual de Gestão de Compras
do Comitê Olímpico Brasileiro – COB – Processo de Seleção para Fornecimento de Bens e
Serviços (COM‐010) – revisão 04, do Regulamento de Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa
Brasileira de Mercadorias, e, subsidiariamente, subsidiariamente, da Lei n.º 10.520/2002, do
Decreto n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras
normas aplicáveis ao objeto deste certame.
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos
repassados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (DU015/14 JUBs 2014 – Despesas Gerais), nos
termos da Lei Federal nº 9.615/98 (Lei Pelé) e da Lei nº 10.264/01 (Lei Agnelo‐Piva).
6. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS
Deverão ser encaminhados folder ou catálogo dos produtos ofertados, contendo
suas especificações, para análise e aprovação prévia da Comissão Permanente de Licitação da
Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), por meio eletrônico, ou via postal
para o endereço: SGAN 905, Conjunto D, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70790‐054.
Até a data de aprovação das amostras (folder ou catálogo dos produtos), o
quantitativo de produção descrito no objeto, se solicitado pelo CBDU, ser alterado em 25%
(vinte e cinco por cento) para mais ou para menos, sem que haja nenhuma alteração das
condições comerciais estabelecidas no Edital, inclusive prazos.
Após a aprovação das amostras, o quantitativo de produção somente poderá ser
alterado em percentual que não ultrapasse o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de
acréscimo em relação ao quantitativo original. Nesse último caso, o prazo de entrega do
excedente será estabelecido em comum acordo entre a CBDU e a vencedora.
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7. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO
Em conformidade com o disposto no Acórdão do TCU n.º 2080/2012 ‐ Plenário, a
disponibilização às licitantes das informações afetas ao(s) preço(s) unitários(s) e global
estimados dos itens dar‐se‐á apenas após a fase de lances.
8. PRAZOS
Ressalvadas as possibilidades de alteração expressamente mencionadas neste
Edital, o fornecimento dos materiais deve seguir as seguintes datas limite:
JUBs2014
Evento
Adjudicação do Vencedor
Apresentação de amostras para aprovação
Aprovação das amostras
Homologação do Processo de Seleção
Início da Produção / Despacho
Entrega dos materiais em Aracaju
Conferência da entrega

Data limite
08/10/2014
08/10/2014
09/10/2014
10/10/2014
11/10/2014
24/10/2014
24/10/2014

Responsabilidade
CBDU
Vencedor
CBDU
CBDU
Vencedor
Vencedor
CBDU

Caso ocorra algum atraso do cronograma por culpa da CBDU, as datas subseqüentes
serão adiadas proporcionalmente.
Por qualquer atraso por parte da vencedora sobre as datas de sua responsabilidade,
serão aplicadas as penalidades previstas no Edital, sendo abatidos os valores de futuros
faturamentos e podendo ser revisadas, a critério da CBDU, as datas limite das etapas
subsequentes, cabendo a desclassificação da participante quando em fase de amostras.
A entrega final dos itens deverá ser realizada em Aracaju no endereço abaixo, com
frete e demais despesas por conta da participante vencedora.
AABB - ASSOCIACAO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
Rua João Mota dos Santos, s/n
Bairro: Zona de Expansão (Robalo)
Aracaju/SE | CEP: 49004-021

9. VIGÊNCIA
A vigência do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, improrrogáveis,
contados a partir da sua assinatura.
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10. PREÇOS
O preço deverá ser apresentado conforme planilha de formação de preços (modelo
de proposta). No preço previsto deverão estar incluídas todas as despesas para a execução
plena deste fornecimento, tais como mão de obra, encargos trabalhistas e previdenciários, bem
como todos os custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras.
O preço deverá ser completo e suficiente para pagar todos os materiais, bem como
para garantir o cumprimento de todas as obrigações aqui descritas pela CBDU, incluindo
eventuais passagens e hospedagens de funcionários que se fizerem necessários a execução dos
mesmos.
11. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
Os materiais esportivos deverão ser entregues na cidade de Aracaju/SE,
devidamente embalados, em caixas contendo sua identificação e características.
A conferência de quantitativo e de qualidade será realizada pelo CBDU em até 02
(dois) dias úteis após a entrega dos materiais, na presença de um representante da vencedora.
Ainda que a mesma não envie seu representante para fazer a conferência física de entrega, o
CBDU a fará, registrando qualquer divergência entre a Nota Fiscal e a efetiva entrega em
impresso e abatendo‐as integralmente do valor a ser pago à vencedora, a quem caberá repor
todo o quantitativo faltante ou de má qualidade em até 05 (cinco) dias úteis após comunicação
do CBDU, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais.
12. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
entrega dos serviços, e aceite pela Comissão Permanente de Licitação da CBDU.
Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
a.
b.

Atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s);
Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede, e Justiça Trabalhista (CNDT).

13. OBRIGAÇÕES DA CBDU
São obrigações da CBDU:
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a. notificar imediatamente
operacional anormal;

a

CONTRATADA

sobre

qualquer

condição

b. efetuar o pagamento devido, segundo as condições estabelecidas.
c. oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessárias para
execução dos trabalhos.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberá ao licitante vencedor, a partir da aprovação das amostras e autorização para
fornecimento dos materiais, o cumprimento das seguintes obrigações:
a. assumir a responsabilidade por todas as despesas para a execução plena
deste fornecimento, tais como mão de obra, encargos trabalhistas e
previdenciários, bem como todos os custos diretos e indiretos, taxas,
remunerações, despesas fiscais e financeiras;
b. responder pelos danos causados diretamente à CBDU ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela CBDU;
c. efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto,
no prazo indicado pela Administração da CBDU;
d. comunicar à Administração da CBDU qualquer anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados;
15. DA FISCALIZAÇÃO
O fornecimento dos materiais serão objeto de análise e aprovação pela Comissão
Permanente de Licitação da CBDU, a qual competirá fiscalizar sua execução e dirimir, junto ao
contratado, as dúvidas que surgirem no curso da sua entrega.

16. DAS PENALIDADES
Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem‐se de
modo inidôneo, apresentarem documentação ou declaração falsa, cometerem fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, sanções previstas em lei, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à CBDU.
A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pelo
CONSELHO, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia defesa, às seguintes penalidades:
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i. Advertência;
ii. Multa de:
a. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor atualizado do contrato,
limitada a incidência a 05 (cinco) dias. Após o quinto dia e a critério do
CONSELHO, no caso de cumprimento com atraso, poderá ocorrer a não
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total
da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença:
b. 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de
atraso no cumprimento, por período superior ao previsto no item “a”, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
c. 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de
inexecução total da obrigação assumida, não estando prejudicada a adoção
dos procedimentos necessários para a devolução do montante pago à
CONTRATADA;
b. Nos casos previstos nos itens acima a multa será acrescida de juros de 1%
(um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento;
iii. Suspensão temporária de participar de licitação perante o órgão público licitante.
iv. Declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com a
administração pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida, sem
prejuízo da aplicação das multas.
As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a
advertência, declaração de inidoneidade, suspensão temporária para licitar com a
Administração da CBDU, descontando‐a do pagamento a ser efetuado, se for o caso.
As penalidades previstas neste edital não poderão ser relevadas, salvo quando ficar
comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior
ou caso fortuito.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Caso ocorra algum atraso do cronograma por culpa do CBDU, as datas subsequentes
serão adiadas proporcionalmente.
Por qualquer atraso por parte da vencedora sobre as datas de sua responsabilidade,
será aplicada a penalidade prevista no item 15.1 ‘ii’, sendo abatidos os valores de futuros
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faturamentos e podendo ser revisadas, a critério da CBDU, as datas limite das etapas
subsequentes, cabendo a desclassificação da participante quando em fase de amostras.
Em caso de rescisão do contrato que vier a ser assinado, a CBDU poderá convocar a
participante que tiver o melhor preço subsequente neste processo de seleção, sem que caiba
ao vencedor nenhuma cobrança de eventuais despesas realizadas pelas obrigações assumidas
até a data da rescisão.
Brasília‐DF, 28 de setembro de 2014.

______________________________
Alessandro Battiste Gomes
Gerente de Eventos ‐ CBDU
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DESPACHO

A justificativa apresentada, especificações técnicas, quantitativos, estratégia de fornecimento
e cronograma físico-financeiro, contidas no presente instrumento, demonstraram-se satisfatórias e
suficientes para o atendimento das necessidades do CFC.
Face o exposto acima, aprovo o presente termo de referência.

Brasília-DF, 24 de setembro de 2014

Marcelo Falcão de Farias
Ordenador de Despesas
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ANEXO II
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
‐ MODELO DE PROPOSTA –
PROPOSTA DE FORNECIMENTO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2014 .
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo
discriminados, conforme Anexo I – Termo de Referência, que integra o instrumento
convocatório da licitação em epígrafe.
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a
presente licitação.

PROPOSTAS DE PREÇO
LOTE 1 – MATERIAIS ACESSÓRIOS DIVERSOS

Descrição

Quantidade

Detalhar as características do item, de acordo com
as especificações mínimas estabelecidas no edital.
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Valor
Unitário

Valor Total

LOTE 2 – MATERIAIS PARA ESPORTES COLETIVOS

Descrição

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

Detalhar as características do item, de acordo com
as especificações mínimas estabelecidas no edital.

Observação: O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como frete para entrega em Aracaju/SE , bem como os encargos (obrigações
sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO III
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, DE NÃO
EMPREGO DE MENORES E DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL
DECLARAÇÃO

Referência: Pregão Eletrônico nº XX/2014

A empresa ..................................................................................., inscrito no CNPJ nº
......................................................, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)..................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
.................................... e do CPF nº................................, DECLARA, para SOB AS PENAS DA LEI,
que:
1. Inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo, estando ciente
ainda da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2. Não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

3. Conhecemos e atendemos ao edital, tanto no que concerne à apresentação de
documentação para fins de habilitação e cumprimento dos prazos impostos, quanto
ao pagamento de taxa à Bolsa Brasileira de Mercadorias pela utilização de recursos de
tecnologia da informação.

Ressalva: emprega (XX) menor(es), a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e Data
_____________________________________
Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
O número do CNPJ deverá ser o mesmo da empresa licitante.

27

ANEXO IV
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DEPEQUENO PORTE
(Papel Preferencialmente Timbrado da Empresa Licitante)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Pregão nº XX/2014
Processo nº XXXXXXXXXX

EMPRESA “________________________________________”, devidamente
inscrita no CNPJ sob o nº __________________, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a) ______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
nº_______________e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que esta
empresa, na presente data, cumpre os requisitos legais para a qualificação como:
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº.
123/06;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo
4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Brasília, ___de _________de 2014.

Assinatura, qualificação e carimbo (opcional)
‐ Representante Legal ‐
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ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa ____________________________,
inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, inscrição estadual nº
________________________, estabelecida no (a) __________________________, fornece (ou
forneceu) __________________________ para este órgão (ou para esta empresa).
Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela
empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o
desabone comercial ou tecnicamente.

Local e data

______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

Observação:
O atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor.
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO Nº
____/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO
UNIVERSITÁRIO E A EMPRESA____________ ,
na forma abaixo:

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO (CBDU), associação civil de
natureza desportiva, sem fins econômicos, com sede na SGAN 905, Conjunto D, Asa Norte,
Brasília ‐ DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.467.787/0001‐46, no uso de suas atribuições
legais, neste ato representado na forma de seu Estatuto, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o
n°________, com sede na ___________, neste ato representada na forma de seu contrato
social por _____________________,doravante denominada CONTRATADA, considerando que
esta última sagrou‐se vencedora do Processo Seletivo nº _____________, têm entre si ajustada
a prestação de serviços de __________________, mediante as cláusulas e condições seguintes
que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam:

Cláusula Primeira: Objeto
1.1
O presente Contrato tem por objeto o fornecimento ..............., pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE,de ...................................., conforme abaixo e no disposto no Anexo II (Proposta
Comercial da CONTRATADA).
(Conforme disposto no Edital PE XXX/2014)

Cláusula Segunda: Obrigações do CONTRATANTE.
2.1

São obrigações do CONTRATANTE:

(Conforme disposto no Edital PE XXX/2014)
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Cláusula Terceira: Obrigações da CONTRATADA
3.1

São obrigações da CONTRATADA:

(Conforme disposto no Edital PE XXX/2014), além de:
Garantir o cumprimento de todas as condições ofertados em sua proposta comercial, bem
como de todo o disposto no Edital PE XXX/2014 e no Termo de Referência a ele anexado;
Responsabilizar‐se integralmente por eventuais problemas causados durante o transporte dos
materiais até sua entrega ao CBDU, inclusive nos casos em que os materiais forem danificados
ou extraviados;
Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados ou prepostos, na execução dos
serviços;
Responsabilizar‐se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações civis e
quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, bem
como aquelas com os serviços de entrega dos bilhetes nos endereços solicitados, ficando o
CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
Responsabilizar‐se pela disciplina e o respeito hierárquico de seus empregados para com os
empregados do CONTRATANTE, objetivando sempre melhor qualidade no atendimento;
Cumprir e fazer cumprir por parte de seus prepostos ou empregados, as leis, regulamentos e
posturas, bem como quaisquer determinações emanadas dos órgãos competentes, pertinentes
à matéria objeto da presente Concorrência;
Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, informações sobre a equipe disponibilizada
para a execução deste contrato, inclusive aquelas de natureza fiscal ou trabalhista;
Responsabilizar‐se pelas consequências decorrentes de qualquer transgressão cometida por
seus prepostos ou empregados;
Responsabilizar‐se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
vigentes nos locais de execução dos serviços;
Executar os serviços que, mesmo não previstos no objeto, se façam necessários ao perfeito
cumprimento das obrigações assumidas junto ao CONTRATANTE;
Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas no processo seletivo.
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3.2
Em hipótese alguma haverá vínculo empregatício entre os profissionais envolvidos na
execução dos trabalhos decorrentes deste Contrato e o CONTRATANTE, quer sejam prestadores
de serviços, empregados, prepostos da CONTRATADA ou por qualquer forma por ela
credenciados ou autorizados, permanecendo os mesmos vinculados às pessoas jurídicas às
quais estejam subordinados.
3.2.1 Não obstante a total desvinculação trabalhista explicitada no item 3.2, na
hipótese de ocorrer qualquer demanda por parte de empregados da CONTRATADA
diretamente contra o CONTRATANTE ou mesmo solidariamente, obriga‐se a
CONTRATADA a ressarcir ao CONTRATANTE o valor despendido por esta, devidamente
corrigido desde a data do efetivo desembolso, inclusive despesas processuais e
honorários advocatícios.
3.3
O CONTRATANTE não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, quando
não forem prévia e expressamente autorizados pelo CONTRATANTE.
3.4
Todas as obrigações aqui assumidas pela CONTRATADA são de sua inteira e exclusiva
responsabilidade.
3.5
A CONTRATADA é diretamente responsável pelos atos de seus empregados e prepostos,
bem como pelos terceiros por ela contratados ou de qualquer forma autorizados ou
credenciados.

Cláusula Quarta: Do preço e seu pagamento.
(Conforme disposto no Edital PE XXX/2014)
4.1
Pelo fornecimento dos materiais, objeto deste Contrato, a CONTRATADA receberá a
importância de R$.....................
4.1.1 No preço acima previsto estão incluídas todas as despesas para a execução dos
serviços, tais como mão de obra, encargos trabalhistas e previdenciários, bem como
todos os custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras.
4.1.2 O preço supracitado é completo e suficiente para pagar todos os serviços, bem
como para garantir o cumprimento de todas as obrigações aqui assumidas pela
CONTRATADA.
4.2
A nota fiscal para pagamento deverá ser entregue à CBDU com pelo menos 10 (dez)
dias de antecedência da data prevista de pagamento, sob pena de prorrogação do prazo do
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vencimento. Deverão ser indicados o banco, a agência e o número da conta bancária para
depósito.
4.3
No caso de atraso ou incorreção na apresentação dos documentos fiscais pela
CONTRATADA, não lhe será devido, em hipótese alguma, qualquer valor adicional em função
deste atraso, nem mesmo a título de reajuste ou encargos financeiros.
4.4
Caso se constate irregularidade nos documentos fiscais apresentados, o CONTRATANTE,
a seu exclusivo critério, poderá devolvê‐los à CONTRATADA, para as devidas correções, ou
aceitá‐los, tudo de acordo com a legislação fiscal aplicável. Na hipótese de devolução, o
documento será considerado como não apresentado, para fins de atendimento às condições
contratuais.
4.5
Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de reter quaisquer créditos porventura
existentes em favor da CONTRATADA, independente da sua origem, enquanto existirem
obrigações por ela não cumpridas, inclusive multas impostas em decorrência deste Contrato e
danos causados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE ou a terceiros.

Cláusula Quinta: Rescisão.
(Conforme disposto no Edital PE XXX/2014)
5.1
Além das hipóteses de inadimplemento previstas na Cláusula Sétima, este Contrato
poderá ser rescindido a critério do CBDU, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência
de 10 (dez) dias corridos, caso ocorra insuficiência de repasse dos recursos financeiros oriundos
dos órgãos da administração pública, caso em que cessará a obrigação do CONTRATANTE de
pagar as prestações vincendas e sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de
indenização ou reparação, ressalvando‐se, apenas, ao direito do recebimento das prestações
vencidas até a data da rescisão.
5.2
As partes estarão eximidas de suas responsabilidades e, consequentemente, da
aplicação de quaisquer penalidades, nada podendo pleitear uma da outra, a que titulo for, em
caso de força maior, greves ou atos de terrorismo, casos em que os serviços eventualmente
ainda não prestados não serão reembolsados.
5.3
Os motivos de força maior que a juízo do CONTRATANTE possam justificar a suspensão
da contagem de quaisquer prazos ou a prestação o serviço fora do prazo estipulado, somente
serão considerados quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão
consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não aceitas pelo CONTRATANTE ou
apresentadas intempestivamente.
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Cláusula Sexta: Vigência.
(Conforme disposto no Edital PE XXX/2014)

Cláusula Sétima: Multas e Sanções.
(Conforme Disposto no Edital PE XXX/2014)

Cláusula Oitava: Da integralidade do termo.
8.1. Este instrumento contém todos os termos e condições acordados pelas partes, sendo
superveniente em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais
ou escritos.
8.2. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito,
assinado por ambas as partes.
8.3. A renúncia a qualquer disposição deste instrumento somente terá validade caso seja
feita por escrito, admitindo‐se, neste caso, apenas interpretação restritiva.

Cláusula Nona: Cessão
9.1. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, ceder ou transferir todo ou em parte
os direitos e/ou obrigações decorrentes do presente Contrato.

Cláusula Dez: Comunicações.
10.1 Toda e qualquer comunicação entre as partes, relativa ao presente Contrato, deverá ser
feita por escrito e encaminhada da forma a seguir:
CONTRATANTE
SGAN 905, Conjunto D – Asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70790‐054
Fone n° (61) 3447‐1113
A/C. Sr. Alessandro Battiste Gomes
CONTRATADA
Rua
Fone n°
A/C. Sr._
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10.2 As comunicações ou notificações de uma parte à outra, relacionadas com este Contrato,
serão consideradas efetivadas se (i) entregues pessoalmente, contra recibo; (ii) enviadas por
carta registrada, com aviso de recepção ou (iii) enviadas por email, nesta última hipótese,
deverá verificar‐se a confirmação por escrito ou por qualquer outro meio que assegure ter o
destinatário recebido a comunicação ou a notificação.
10.3 Qualquer alteração no endereço, email ou nome da pessoa a quem for dirigida a
notificação deverá ser informada por escrito à outra parte no prazo máximo de dez dias a
contar da sua ocorrência.

Cláusula Onze: Da Confidencialidade
11.1 A CONTRATADA, por si, seus empregados, prepostos, agentes ou representantes,
obriga‐se a manter em absoluto sigilo sobre as operações, dados, materiais, informações,
documentos, especificações comerciais do CONTRATANTE, inclusive quaisquer programas,
rotinas ou arquivos a que eventualmente tenham ciência ou acesso, ou que lhe venham a ser
confiados por qualquer razão.
11.2

A CONTRATADA se compromete, incondicionalmente, a:
a. não usar, comercializar, reproduzir ou dar ciência a terceiros, de forma omissa
ou mesmo comissivamente, das informações acima referidas.
b. responder solidariamente, civil e criminalmente, com os seus sócios e/ou
administradores, por si, seus funcionários e/ou prepostos, contratados e
consultores, pela eventual quebra de sigilo das informações que tenha eventual
acesso ou ciência, direta ou indiretamente em qualquer fase do serviço bem
como a qualquer tempo após sua conclusão.

Cláusula Doze: Disposições Gerais.
(Conforme disposto no Edital PE XXX/2014) além de:
12.1 Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento, ou cumprimento irregular,
pelas Partes, das condições estabelecidas neste Contrato não significará alteração das
disposições pactuadas, mas, tão somente, mera liberalidade.
12.2 A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente e concorda que as logomarcas,
mascotes, símbolos, nomes, designações, lemas, hinos, emblemas e demais marcas, nomes,
símbolos ou designações relacionados aos Jogos Universitários Brasileiros ou a quaisquer
outros eventos mundiais, regionais ou nacionais são de propriedade exclusiva dos seus
organizadores, razão pela qual se obriga a não utilizá‐los de qualquer forma, por qualquer meio
ou sob qualquer hipótese.
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12.3 A CONTRATADA não poderá utilizar as artes que lhes forem enviadas para quaisquer fins
senão o de execução do serviço contratado.

Cláusula Treze: Lei Aplicável e Foro
13.1. A lei aplicável ao presente contrato é a lei brasileira e o foro eleito para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o de Brasília/DF, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em
02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas para os
devidos fins de direito.
Brasília‐DF,

de

de 2014.

_________________________________________
Confederação Brasileira do Desporto Universitário

_______________________
CONTRATADA

Testemunhas:

_______________________
Nome:
CPF/MF:

_______________________
Nome:
CPF/MF:
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ANEXO VI – FICHA DE CADASTRO DE FORNECEDOR

CADASTRO DE FORNECEDOR

Fomecedor:

(

) Bens

(

) Serviços

(

) Ambos

CNPJ/CPF:
Razão Social:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone:
FAX:
E-mail:
Responsável para Contato:
Telefone do Responsável:
E-mail do Responsável:
Banco:

Agencia:

Conta Corrente:

Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Atividade Econômica:
Cooperativa:

(

) Sim

(

) Não

Empresa Simples ou Retenções?
Empresa Simples:

Sim

Não

(se sim, favor anexar a NF carta de optante)
(se não, preencher OS campos abaixo:)

INSS:

Sim

Não

ISS:

Sim

Não

IR:

Sim

Não

PIS:

Sim

Não

COFINS:

Sim

Não

CSLL

Sim

Não

Isento - N° Inscrição

Outras:

OBS:

Declaro serem verídicas as informações acima.
Assinatura e nome do representante legal:
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