PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALVARES FLORENCE
Estado de São Paulo
CNPJ 46.599.817/0001-29
Processo licitatório nº 05/2020.
CARTA CONVITE N.º 01/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO
Entrega das propostas: até dia 20 de fevereiro até às 9:30 horas.
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de material de escritório e
material didático
O MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE torna público, para conhecimento dos interessados, que,
na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Deputado Castro
de Carvalho, n.º 208, Centro, Município de Álvares Florence, Estado de São Paulo, será realizada
licitação na modalidade CARTA CONVITE, do tipo menor preço por item, a qual será processada
de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações,
Lei Complementar 123/2006, com a finalidade de receber propostas para aquisição de material
de escritório e material didático conforme descrição específica constante do anexo I termo de
referência que faz parte integrante deste edital. A abertura dos envelopes dar-se-á dia 20 de
fevereiro de 2020, às 09:45 horas.
1. Disposições Gerais
1.1–As disposições do presente edital, independente de sua transcrição, são regidas pela lei
federal nº 8.66/93 e suas alterações posteriores.
2.Objeto - Constitui-se objeto da presente licitação;
2.1. - Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de escritório e
material didático, para a manutenção das unidades de serviços da municipalidade, constante do
anexo I termo de referência que é parte integrante do presente edital.
3. Condições de Participação na Licitação e da forma de apresentação dos envelopes:
3.1 Da documentação de habilitação
3.1 -Poderão participar da presente licitação, empresas convidadas, inscritas ou não no Setor de
Licitações, e se estenderá aos demais na correspondente especialidade que manifestarem
interesse em participar do certame, devendo os interessados retirarem o Edital no Setor de
Licitações com antecedência de até 24 horas antes do prazo previsto para entrega de propostas,
devendo deixar comprovado a retirada do edital no setor responsável.
3.2 – Somente poderão participar empresas que possuam atividades pertinentes e compatíveis
em características com o objeto.
3.3 – Poderão participar da abertura do certame, os próprios licitantes ou representantes legais
credenciados por instrumento público de procuração da empresa, devidamente autenticado,
acompanhado da respectiva Carteira de Identidade, com plenos poderes irrevogáveis, para
tomar todas e quaisquer decisões atinentes a esta licitação, devendo em ambos os casos neste
ato apresentar em mãos ato constitutivo da empresa, que comprove autorização para
representação.
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3.3.1 – As demais pessoas poderão participar como ouvintes, não podendo manifestar-se sobre
os atos pertinentes ao procedimento licitatórios.
3.2 Dos Envelopes.
Os licitantes deverão apresentar, no local, dia e hora marcados, dois envelopes denominados,
respectivamente, ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO E ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA. Os
envelopes deverão estar lacrados e indevassáveis.
4 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
4.1 Os documentos para habilitação e a proposta comercial deverão apresentados, em
envelopes fechados, distintos, e com identificação externa do seu conteúdo, além do nome da
proponente, na forma descrita abaixo, sendo abertos conforme determinado neste edital e
observado o devido processo legal.
(a) Envelope de Habilitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES FLORENCE
ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº ../2020
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, CNPJ E ENDEREÇO)
(b) Envelope da Proposta de Preço
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES FLORENCE
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO
CARTA CONVITE Nº ../2020
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE, CNPJ E ENDEREÇO)
4.2 O Envelope nº1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter os documentos indicados no
item 5 deste Edital: e o envelope nº 2 PROPOSTA COMERCIAL deverá conter os documentos
relacionados no item 6 deste Edital.
4.3 Todas as declarações, a proposta comercial e quaisquer documentos que importem
assunção de responsabilidade da licitante DEVERÃO ser assinados pelo representante legal da
empresa, em conformidade com as condições de representação ativa ou passiva prevista em
seus estatutos ou contrato social, ou por procurador, desde que juntada a respectiva
procuração, por instrumento público ou particular ( com firma reconhecida em cartório), em
vigor, sendo que o(s) signatário(os) deverá(ao) estar devidamente identificados.
4.4 Após a entrega dos envelopes não serão admitidas alegações de erro na cotação dos preços
ou nas demais condições ofertadas, bem como na documentação apresentada.
4.5 Não serão aceitos protocolos de espécie alguma e não serão atendidos pedidos de juntada
posterior de quaisquer documentos não colocados dentro dos respectivos envelopes, salvo a
credencial, que será juntada ao processo.
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4.6 Os documentos, quando não apresentados no original, deverão ser devidamente
autenticados por cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação, à vista dos
documentos originais, quando da abertura do certame, ou mediante publicação de órgão da
imprensa oficial.
4.7 ATENÇÃO: ATENÇÃO: Em decorrência da prerrogativa concedida pelo art. 32 da

lei 8.666/93, informamos que SERÃO AUTENTICADOS DOCUMENTOS PELA CPL
SOMENTE ATÉ O DIA ÚTIL ANTERIOR AO DIA DO CERTAME, (ou seja até o dia
19/02/2020), salvo documentos de credenciamento, que poderão ser autenticados
no dia do certame.

5. DO ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1 Poderão concorrer, à presente licitação, os interessados que apresentarem os documentos
a seguir relacionados;
5.1.1 - documentos relativos à habilitação jurídica:
a) Cédula de identidade e CPF dos Diretores;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta
comercial (com todas as alterações e aditivos se não consolidado), em se tratando de sociedades
comerciais. E no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
d) Prova de Inscrição do ato constitutivo (com todas as alterações e aditivos se não consolidado),
no caso de sociedades simples (civis), devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas;
e) Para que a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte tenham tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123/2006, as mesmas deverão apresentar:
I
- Quando optante pelo SIMPLES Nacional: Comprovante da opção pelo SIMPLES obtido
no site da Secretaria da Receita Federal.
II
- quando não optante pelo SIMPLES Nacional: Declaração de que se enquadra na
situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº
123/06, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que deverá ser assinada por seu
representante legal e contador responsável.
III
- Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
5.1.2 Documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista.
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ).
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (I.E)
c) prova de cadastro contribuinte Municipal (I.M).
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da jurisdição fiscal
do licitante
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa (CNDT).
5.1.3 Documentos relativos a qualificação econômica e financeira:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial, expedida
nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à apresentação dos invólucros, sendo ela da localidade
da sede do licitante, conforme Art. 31, II, da Lei 8.666/93;
5.1.4 Demais Documentos
d) Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital e de que
inexistem fatos impeditivos de sua habilitação ou punições que a impeçam de participar de
licitações promovidas por órgãos ou entidades pública
e) Declaração de que não emprega menores de 18 anos;
f) Declaração que se encontra regular perante o ministério
a) Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V, art. 27
da Lei 8.666/93;
6. DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL.
6.1 o Envelope nº 2 PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta, em uma única via
(original) preferencialmente elaborada por meio de impressão, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas e redigidas em língua portuguesa, salvo quando as expressões técnicas de uso
corrente, com suas páginas numeradas, seqüencialmente, sendo datada, rubricada e assinada
pelo representante legal ou procurador e em meio magnético, para inserção no processo digital
classificatório.
6.2 - A proposta deverá conter os seguintes elementos:
a - Razão Social, endereço completo, telefone, e-mail (se houver), CNPJ e Inscrição Estadual
ou Municipal da proponente;
b - Número do processo e da CARTA CONVITE;
c - Descrição e especificação técnicas que permitam a plena compreensão dos produtos,
devendo ainda indicar a marca, e atender no mínimo as especificações contidas no anexo I
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termo de referência deste edital.
d - Valor unitário e total de cada item, bem como valor global da proposta, sendo este
expresso em moeda corrente nacional em algarismo e preferencialmente por extenso,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas como fornecimento do objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
f) Condição de pagamento: conforme estabelecido no item 12 do edital.
g) prazo de entrega dos produtos/materiais: conforme estabelecido no item 9 do edital.
h) Declaração elaborada em papel timbrado ou outro equivalente e subscrita pelo
representante legal da licitante de que os produtos propostos atendem as especificações
mínimas exigidas no edital referente ao Processo nº 05/2020 – CARTA CONVITE nº
01/2020;
07 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
7.1 - Os recursos para realização das despesas serão oriundos da Fazenda Municipal,
estadu al e fede ral, sendo que a despesa onerará a dotação orçamentária abaixo.
02 Poder Executivo
02 21 Administração geral.
04 122 0003 2004 manutenção da Administração geral
3.3.90.30.00 material de consumo.

08 – DO JULGAMENTO
A Comissão de Licitação procederá ao exame e julgamento das propostas das licitantes
habilitadas, classificando-as na ordem crescente, pelo critério de menor preço por item,
resultante da aplicação dos valores unitários ofertados em suas planilhas de preços.
A Administração reserva-se o direito de anular a Licitação, sempre que o interesse público possa
ser prejudicado, sem que assista aos proponentes o direito de qualquer reclamação ou
indenização.
Esta licitação será processada e julgada com a observância previsto nos artigos 43 e 4, seus
incisos e parágrafos, da lei federal 8.666/93.
No caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-a a classificação de acordo com o
estatuído no artigo 45, parágrafo 2º, da lei 8666/93 e suas alterações, por meio de sorteio
público.
09 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
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9.1 - Os materiais objeto desta licitação serão requisitados parceladamente pelo setor de
Compras desta Prefeitura, através de emissão da requisição de Materiais/Produtos,
podendo estas ser enviadas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a
comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e
correio eletrônico.
9.2 – O local/endereço de entrega será mencionado em cada autorização de
fornecimento, sendo este dentro do perímetro deste município, Distrito de Boa Vista dos
Andradas, e deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias contados do
recebimento da requisição de compras.
9.3. Os produtos serão entregues conforme especificados na Proposta apresentada,
e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.
9.4. Ficará a cargo da(s) vencedora(s) do(s) item(s) deste certame, as despesas de
seguros, entrega, transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação.
9.5. As entregas dos materiais deverão ser feitas dentro do horário de expediente da
Prefeitura das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira.
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1 - O objeto da presente licitação será recebido por servidor público da Administração
Direta Municipal.
10.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a
data, o nome, o cargo, a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo
recebimento.
10.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

11 – DAS EXIGÊNCIAS
A empresa vencedora da presente licitação fica obrigada a fornecer os equipamentos nas
condições estipuladas no presente edital.
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A recusa injustificada do adjudicatório da presente licitação de fornecer o objeto licitado, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza inadimplemento da obrigação assumida,
sujeitando-se o vencedor a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do proposto, mais as
penas de suspensão do direito de licitar, por tempo indeterminado, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
Os preços deverão estar desonerados de impostos e deduzidos de eventuais descontos ou
vantagens.
12 – DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao Divisão de finanças desta
Prefeitura, logo após a entrega dos produtos, a respectiva nota fiscal, juntamente
com a Autorização de Fornecimento de Produto/Material.
12.2. - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 3 0 (trinta) dias, contados da
apresentação da nota fiscal/fatura no setor de compras da Prefeitura Municipal de
Álvares Florence, com o recebimento dos produtos devidamente atestado por servidor da
Contratante no verso do documento fiscal.
12.3 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá em até 10 (dez) dias após a data de sua
apresentação válida.
13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVO.
Dos atos da administração caberão recursos previstos no artigo 109, da lei 8666/93 e suas
alterações e demais atos normativos atinentes à matéria, que deverão ser dirigidos à autoridade
superior a que praticou o ato impugnando e protocolado na sede da Prefeitura Municipal, sito
à Rua Deputado Castro de Carvalho nº 208, centro Álvares Florence-SP.
Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação, sendo que as falhas ou irregularidades que viciarem esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O não cumprimento dos itens do presente edital acarretará a desclassificação do licitante.
A proposta aberta vincula o licitante, obrigando-o a fornecer o objeto, constante da presente
licitação.
Os pedidos de retificação por engano ou especificações do objeto, somente serão aceitos antes
da abertura dos envelopes.
Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação da documentação.
Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos,
assinar atas os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão
julgadora.
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Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão admitidos à
licitação os participantes retardatário.
Assegura-se à Prefeitura Municipal o direito de, a qualquer tempo antes da contratação, revogar
ou anular no todo ou em parte o presente procedimento licitatório, sem que caiba a qualquer
dos licitantes direito a indenização.
As dúvidas referentes este edital serão solucionadas nos dias e horários de expediente, pelo
Setor de Licitações Prefeitura Municipal, sito à Rua Deputado Castro de Carvalho nº 208, centro
Álvares Florence-SP, ou pelo telefone 17-3486.9000.
Álvares Florence, 10 de fevereiro de 2020.

Calimério Luiz Correa Sales
Prefeito Municipal.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
1.1. Contratação de empresas especializadas no fornecimento de material didático escolar,
cotações nºs 54, 55 e 56 manutenção da rede municipal e material de escritório, cotações
57, 58, 59 e 60 manutenção da unidades de serviços da Prefeitura, conforme as quantidades
e especificações técnicas especificadas, constantes das cotações retro mencionadas, afinal
relacionadas que fazem parte integrantes deste termo de referência.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição desses produtos se dará pela necessidade de suprir da rede municipal de ensino
e dos setores de serviços da Prefeitura conforme segue:

UNIDADES DE ESNINO – MATERIAL DIDÁTICO
CEM. Profª. Nilza Costa Rodrigues
EMEI. Juliana Caroline Piveta
EMEIF. Profº Flávio Olívio de Camargo
SETOR/UNIDADES MUNICIPAIS
Administração geral
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal dos Direitos da Criança
Adolescente

e

do

2.2Contratação de empresas especializadas no fornecimento de material de escritório e
material didático para manutenção de todos os setores de serviço da Prefeitura e os alunos da
rede municipal de ensino, conforme as quantidades e especificações ao final relacionadas:
3 – JUSTIFICATIVA
3.1 A aquisição desses produtos se dará pela necessidade de suprir todas as unidades de serviços
Prefeitura que serão destinados ao uso geral e a Ensino infantil e fundamental da rede municipal de
ensino.
4 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
4.1. Para o fornecimento dos produtos – Material de expediente/escritório serão emitidas requisições
de compra, em conformidade com as propostas vencedoras, para as licitantes vencedoras de cada
item.
4.2. O prazo de vigência do contrato será doze meses e os itens deverão ser entregues de forma
parcelada.
4.3. Os produtos – Material de escritório deverão ser entregues na prefeitura municipal de Álvares
Florence, localizada à Rua Deputado Castro de Carvalho, nº 208, centro de onde seguirá para a
unidade de serviços que requisitou o produto.
4.4. Os produtos serão recebidos por servidor designado e responsável pelo almoxarifado de cada
unidade de serviço da Prefeitura.
4.5. A Empresa contratada deverá entregar os produtos no horário das 9:00hs às 11:00hs e das
13:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos
fora do expediente de trabalho.
4.6. A entrega dos itens deverá ser feita até no máximo 15 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da requisição de compra.
5 - RECEBIMENTO DOS PRODUTOS.
5.1. Os produtos deverão ser entregues no setor de compras da Prefeitura, a Rua Deputado Castro
de Carvalho nº 208, mediante a apresentação da devida nota fiscal, para aferição com a requisição,
no tocante a preços e quantidade, para posterior encaminhamento para descargar do produto na
unidade solicitante.
6– DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA
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6.1. A entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada por servidor da Prefeitura, o qual deverá
atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de
pagamento.
6.2. A presença da fiscalização da Prefeitura Municipal de Álvares Florence não elide nem diminui a
responsabilidade da empresa contratada.
6.3. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja
de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim
considerado de primeiro uso, bem como, determinar prazo para substituição do item eventualmente
fora de especificação.
7 - RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, seguros,
fretes – carrego e descarrego decorrentes do fornecimento dos itens, sem qualquer ônus para a
Prefeitura Municipal de Álvares Florence.
7.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante todo o processo desta compra,
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.3. - Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto entregue em desacordo com as
especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar
problema quanto ao seu desempenho dentro do período de garantia ou prazo de validade.
7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente
de sua culpa ou dolo até a entrega do item, incluindo as entregas feitas por transportadoras.
7.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos itens no prazo estabelecido.
7.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução
desta aquisição.
7.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art.
65, parágrafos 1º e 2º da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
8 - DA GARANTIA
8.1. Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia referente a defeitos de fabricação,
desempenho ou outros, e de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor.
9 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
9.1. Designar servidor da Prefeitura Municipal de Álvares Florence, para proceder para recebimento
dos itens;
9.2. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes
do Termo de Referência;
Álvares Florence, 24 de janeiro de 2020.

Joyce Louize da Silva
Chefe do Setor de Compras

RELAÇÃO DOS ITENS MATERIAL DIDÁTICO
COTAÇÃO:00054/20
item descrição
qtd.
1
apontador c/ deposito 150
2
borracha nº 40 - cx com 40 un 20
3
caderno brochura 48 fls - pequeno
100
4
caderno brochurão 96 fls - grande
200
5
caderno de arte 48 fls espiral - grande 150
6
caixa para arquivo papelão grande - 420 x 175 x 290
7
caixa para arquivo de papelão pequena - 344 x 125 x
8
caneta corretiva 8 ml c/ 12 un 34
9
caneta marca texto - 50 mm x 2,5 mm 30

20
20
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10
caneta azul - cx 50 un 34
11
caneta preta - cx 50 un 8
12
caneta vermelha - cx 50 un
8
13
canetinha c/ 06 50
14
cartolina cores 400
15
clips 2/0 - pct 500 gr 6
16
clips 8/0 - pct 500 gr 1
17
cola 1 kg
40
18
cola - 90 gr
100
19
diário de classe 150
20
durex - 12 mm x 40 m 30
21
durex - 48 mm x 40 m 60
22
eva cores
500
23
fita crepe 18 mm x 50m 20
24
fita crepe 48 mm x 50m 20
25
giz de cera c/ 12
50
26
gliter 100 gr
100
27
grampo para grampeador 26/6 – cx 5000
6
28
grampo trilho 80 mm cx 50 un 10
29
guache cores c/ 6 de 15 ml cada
50
30
lapis de cor c/ 12 - grande
300
31
lapis preto c/144
20
32
massa modelar c/ 06 cores
60
33
papel crepon cores
200
34
papel laminado cores 200
35
papel pardo mt 200
36
papel seda cores
300
37
papel sulfite a4 – fl 280 mm x 210 mm 75 g branco c/
38
papel vergê - pct c/50 un
3
39
papel verniz cores
100
40
pasta az – 350 mm x 280 mm x 70 mm 10
41
pasta c/ grampo trilho - 335 mm x 230 mm
50
42
pasta com elástico fina - 340 mm x 320 mm
20
43
pasta escolar 5,5 cm polionda 80
44
post it (bloco de recado colante) – 100 fls – 38 mm
45
post it (bloco de recado colante) – 76 mm x 102 mm
46
recarga para pincel de quadro branco – azul 10 m
47
recarga para pincel de quadro branco – preto 10
48
recarga para pincel de quadro branco – vermelh
49
régua 30 cm 100
50
tesoura 21 cm 3
51
tesoura escolar 120
52
tnt - várias cores
800
53
caderno espiral com capa dura 1 matéria 96 folha
COTAÇÃO:00055/20
item descrição
qtd.
1
apontador c/ deposito 80
2
borracha nº 40 - cx com 40 un 15

30

10
5
80
80
80

30
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

caderno brochura 48 fls - pequeno
80
caderno brochurão 96 fls - grande
10
caderno de arte 48 fls espiral - grande 80
caixa para arquivo papelão grande - 420 x 175 x 290
caixa para arquivo de papelão pequena - 344 x 125 x
caneta corretiva 8 ml c/ 12 un 3
caneta marca texto - 50 mm x 2,5 mm 30
caneta azul - cx 50 un 34
caneta preta - cx 50 un 8
caneta vermelha - cx 50 un
8
canetinha c/ 06 30
cartolina cores 400
clips 2/0 - pct 500 gr 6
clips 8/0 - pct 500 gr 1
cola 1 kg
30
cola - 90 gr
80
diário de classe 100
durex - 12 mm x 40 m 30
durex - 48 mm x 40 m 60
eva cores
500
fita crepe 18 mm x 50m 20
fita crepe 48 mm x 50m 20
giz de cera c/ 12
140
gliter 100 gr
50
grampo para grampeador 26/6 – cx 5000
6
grampo trilho 80 mm cx 50 un 10
guache cores c/ 6 de 15 ml cada
50
lapis de cor c/ 12 - grande
200
lapis preto c/144
10
massa modelar c/ 06 cores
120
papel crepon cores
150
papel laminado cores 150
papel pardo mt 200
papel seda cores
200
papel sulfite a4 – fl 280 mm x 210 mm 75 g branco c/
papel vergê - pct c/50 un
3
papel verniz cores
100
pasta az – 350 mm x 280 mm x 70 mm 10
pasta c/ grampo trilho - 335 mm x 230 mm
50
pasta com elástico fina - 340 mm x 320 mm
10
pasta escolar 5,5 cm polionda 40
post it (bloco de recado colante) – 100 fls – 38 mm
post it (bloco de recado colante) – 76 mm x 102 mm
recarga para pincel de quadro branco – azul 10 m
recarga para pincel de quadro branco – preto 10
recarga para pincel de quadro branco – vermelh
régua 30 cm 60
tesoura 21 cm 3

20
20

25

5
3
50
50
50
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51
tesoura escolar 80
52
tnt - várias cores
800
53
caderno espiral com capa dura 1 matéria 96 folha
COTAÇÃO:00056/20
item descrição
qtd.
1
apontador c/ deposito 30
2
borracha nº 40 - cx com 40 un 5
3
caderno brochura 48 fls - pequeno
50
4
caderno brochurão 96 fls - grande
80
5
caderno de arte 48 fls espiral - grande 40
6
caixa para arquivo papelão grande - 420 x 175 x 290
7
caixa para arquivo de papelão pequena - 344 x 125 x
8
caneta corretiva 8 ml c/ 12 un 2
9
caneta marca texto - 50 mm x 2,5 mm 20
10
caneta azul - cx 50 un 10
11
caneta preta - cx 50 un 4
12
caneta vermelha - cx 50 un
4
13
canetinha c/ 06 20
14
cartolina cores 300
15
clips 2/0 - pct 500 gr 3
16
clips 8/0 - pct 500 gr 1
17
cola 1 kg
10
18
cola - 90 gr
50
19
diário de classe 50
20
durex - 12 mm x 40 m 20
21
durex - 48 mm x 40 m 30
22
eva cores
400
23
fita crepe 18 mm x 50m 10
24
fita crepe 48 mm x 50m 10
25
giz de cera c/ 12
50
26
gliter 100 gr
50
27
grampo para grampeador 26/6 – cx 5000
3
28
grampo trilho 80 mm cx 50 un 5
29
guache cores c/ 6 de 15 ml cada
50
30
lapis de cor c/ 12 - grande
60
31
lapis preto c/144
5
32
massa modelar c/ 06 cores
60
33
papel crepon cores
50
34
papel laminado cores 50
35
papel pardo mt 100
36
papel seda cores
200
37
papel sulfite a4 – fl 280 mm x 210 mm 75 g branco c/
38
papel vergê - pct c/50 un
2
39
papel verniz cores
100
40
pasta az – 350 mm x 280 mm x 70 mm 10
41
pasta c/ grampo trilho - 335 mm x 230 mm
30
42
pasta com elástico fina - 340 mm x 320 mm
10
43
pasta escolar 5,5 cm polionda 30

30

10
10

12
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

post it (bloco de recado colante) – 100 fls – 38 mm
post it (bloco de recado colante) – 76 mm x 102 mm
recarga para pincel de quadro branco – azul 10 m
recarga para pincel de quadro branco – preto 10
recarga para pincel de quadro branco – vermelh
régua 30 cm 30
tesoura 21 cm 2
tesoura escolar 60
tnt - várias cores
500
caderno espiral com capa dura 1 matéria 96 folha

5
3
20
20
20

20

RELAÇÃO DOS ITENS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
COTAÇÃO:00057/20
item descrição
qtd.
1
apontador c/ deposito 10
2
borracha elástica nº 18 - pct de 1 kg
4
3
borracha nº 40 - cx com 40 un 5
4
caderno brochura 48 fls - pequeno
20
5
caderno brochurão 96 fls - grande
50
6
caixa para arquivo papelão grande - 420 x 175 x 290 100
7
caixa para arquivo de papelão pequena - 344 x 125 x 100
8
caneta corretiva 8 ml c/ 12 un 12
9
caneta marca texto - 50 mm x 2,5 mm 60
10
caneta azul - cx 50 un 50
11
caneta preta - cx 50 un 20
12
caneta vermelha - cx 50 un
20
13
canetinha c/ 06 10
14
cartolina cores 300
15
clips 2/0 - pct 500 gr 25
16
clips 8/0 - pct 500 gr 5
17
cola 1 kg
10
18
cola - 90 gr
30
19
durex - 12 mm x 40 m 50
20
durex - 48 mm x 40 m 100
21
etiqueta ink jet laser 50,8 mm x 101,6 mm c/1000 – ref 50
22
fita crepe 18 mm x 50m 50
23
fita crepe 48 mm x 50m 50
24
grampo para grampeador 26/6 – cx 5000
50
25
grampo trilho 80 mm cx 50 un 100
26
lapis preto c/144
5
27
papel pardo mt 300
28
papel sulfite a4 – fl 280 mm x 210 mm 75 g branco c/ 80
29
papel vergê - pct c/50 un
60
30
pasta az – 350 mm x 280 mm x 70 mm 50
31
pasta c/ grampo trilho - 335 mm x 230 mm
30
32
pasta com elástico fina - 340 mm x 320 mm
20
33
pasta em l a4 transparente – pct c/ 10 10
34
pincel atomico cores 60
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35
post it (bloco de recado colante) – 100 fls – 38 mm
36
post it (bloco de recado colante) – 76 mm x 102 mm
37
régua 30 cm 60
38
tesoura 21 cm 8
39
pasta suspensa marmorizada plastificada com has
40
caderno espiral com capa dura 1 matéria 96 folha
COTAÇÃO:00058/20
item descrição
qtd.
1
apontador c/ deposito 10
2
borracha elástica nº 18 - pct de 1 kg
2
3
borracha nº 40 - cx com 40 un 2
4
caderno brochura 48 fls - pequeno
10
5
caderno brochurão 96 fls - grande
30
6
caixa para arquivo papelão grande - 420 x 175 x 290
7
caixa para arquivo de papelão pequena - 344 x 125 x
8
caneta corretiva 8 ml c/ 12 un 50
9
caneta marca texto - 50 mm x 2,5 mm 30
10
caneta azul - cx 50 un 10
11
caneta preta - cx 50 un 4
12
caneta vermelha - cx 50 un
4
13
canetinha c/ 06 20
14
cartolina cores 300
15
clips 2/0 - pct 500 gr 6
16
clips 8/0 - pct 500 gr 1
17
cola 1 kg
4
18
cola - 90 gr
20
19
durex - 12 mm x 40 m 30
20
durex - 48 mm x 40 m 20
21
eva cores
100
22
fita crepe 18 mm x 50m 20
23
fita crepe 48 mm x 50m 20
24
giz de cera c/ 12
30
25
gliter 100 gr
20
26
grampo para grampeador 26/6 – cx 5000
10
27
grampo trilho 80 mm cx 50 un 10
28
guache cores c/ 6 de 15 ml cada
20
29
lapis de cor c/ 12 - grande
104
30
lapis preto c/144
30
31
massa modelar c/ 06 cores
30
32
papel crepon cores
50
33
papel laminado cores 50
34
papel pardo mt 100
35
papel seda cores
100
36
papel sulfite a4 – fl 280 mm x 210 mm 75 g branco c/
37
papel vergê - pct c/50 un
2
38
pasta az – 350 mm x 280 mm x 70 mm 10
39
pasta c/ grampo trilho - 335 mm x 230 mm
10
40
pasta com elástico fina - 340 mm x 320 mm
20

30
30

200
40

20
20

30
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41
pincel atomico cores 20
42
post it (bloco de recado colante) – 100 fls – 38 mm
43
post it (bloco de recado colante) – 76 mm x 102 mm
44
régua 30 cm 25
45
tesoura 21 cm 3
46
tnt - várias cores
200
47
caderno espiral com capa dura 1 matéria 96 folha
COTAÇÃO:00059/20
item descrição
qtd.
1
apontador c/ deposito 20
2
borracha nº 40 - cx com 40 un 3
3
caderno brochura 48 fls - pequeno
20
4
caderno brochurão 96 fls - grande
30
5
caixa para arquivo papelão grande - 420 x 175 x 290
6
caixa para arquivo de papelão pequena - 344 x 125 x
7
caneta corretiva 8 ml c/ 12 un 3
8
caneta marca texto - 50 mm x 2,5 mm 20
9
caneta azul - cx 50 un 10
10
caneta preta - cx 50 un 3
11
caneta vermelha - cx 50 un
3
12
canetinha c/ 06 20
13
cartolina cores 300
14
clips 2/0 - pct 500 gr 2
15
clips 8/0 - pct 500 gr 1
16
cola 1 kg
6
17
cola - 90 gr
20
18
durex - 12 mm x 40 m 30
19
durex - 48 mm x 40 m 20
20
eva cores
500
21
fita crepe 18 mm x 50m 20
22
fita crepe 48 mm x 50m 20
23
giz de cera c/ 12
30
24
gliter 100 gr
30
25
grampo para grampeador 26/6 – cx 5000
5
26
grampo trilho 80 mm cx 50 un 10
27
guache cores c/ 6 de 15 ml cada
30
28
lapis de cor c/ 12 - grande
30
29
lapis preto c/144
5
30
massa modelar c/ 06 cores
30
31
papel crepon cores
50
32
papel laminado cores 50
33
papel pardo mt 100
34
papel seda cores
200
35
papel sulfite a4 – fl 280 mm x 210 mm 75 g branco c/
36
papel vergê - pct c/50 un
2
37
papel verniz cores
100
38
pasta az – 350 mm x 280 mm x 70 mm 10
39
pasta c/ grampo trilho - 335 mm x 230 mm
20

10
20

10

20
20

20

Fone (17) 3486-9000
Rua Deputado Castro de Carvalho, 208 – CEP 15.540-000 – ÁLVARES FLORENCE - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALVARES FLORENCE
Estado de São Paulo
CNPJ 46.599.817/0001-29
40
pasta com elástico fina - 340 mm x 320 mm
20
41
post it (bloco de recado colante) – 100 fls – 38 mm
42
post it (bloco de recado colante) – 76 mm x 102 mm
43
régua 30 cm 20
44
tesoura 21 cm 2
45
tesoura escolar 40
46
tnt - várias cores
700
47
caderno espiral com capa dura 1 matéria 96 folha
COTAÇÃO:00060/20
item descrição
qtd.
1
caderno brochura 48 fls - pequeno
10
2
caderno brochurão 96 fls - grande
10
3
caixa para arquivo papelão grande - 420 x 175 x 290
4
caixa para arquivo de papelão pequena - 344 x 125 x
5
caneta corretiva 8 ml c/ 12 un 1
6
caneta marca texto - 50 mm x 2,5 mm 10
7
caneta azul - cx 50 un 3
8
caneta preta - cx 50 un 2
9
caneta vermelha - cx 50 un
2
10
clips 2/0 - pct 500 gr 2
11
cola - 90 gr
5
12
durex - 12 mm x 40 m 10
13
durex - 48 mm x 40 m 10
14
fita crepe 18 mm x 50m 10
15
fita crepe 48 mm x 50m 10
16
grampo trilho 80 mm cx 50 un 5
17
lapis preto c/144
1
18
papel sulfite a4 – fl 280 mm x 210 mm 75 g branco c/
19
pasta c/ grampo trilho - 335 mm x 230 mm
10
20
post it (bloco de recado colante) – 100 fls – 38 mm
21
post it (bloco de recado colante) – 76 mm x 102 mm
22
régua 30 cm 5
23
tesoura 21 cm 2
24
caderno espiral com capa dura 1 matéria 96 folha

3
10

10

10
10

3
2
2

10

Álvares Florence, 24 de janeiro de 2020.

Joyce Louize da Silva
Chefe do Setor de Compras

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO
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CONTRATO Nº ***/2020
(CARTA CONVITE Nº ..../2020 -

PROCESSO Nº ...../2020)

NATUREZA: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DIDÁTICO.
O MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE, Estado de São Paulo, CNPJ(MF) n.º 46.599.825/0001-75, com
sua sede na Rua Deputado Castro de Carvalho, 208, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal,
Sr. Calimério Luiz Correa Sales, brasileiro, maior, casado, portador do RG. n.º........ SSP/SP e do CPF. n.º
......, residente à Rua , nesta cidade, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, de outro
lado à empresa ................, com sede ....................., CNPJ Nº ..........., Inscrição Estadual nº ............., neste
ato, representada pelo senhor(a) ...................... (qualificar), portador da cédula de identidade RG- ............SSP/SP e do CPF:.........., residente e domiciliado à ........., doravante denominada simplesmente de
CONTRATADA, tem entre si justo e contratado, nos moldes e demais disposições da Lei Federal nº 10.520
de 17 de Julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1729/09, subsidiariamente e no que couberem, as
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser
regidos pelos mencionados diplomas legais e demais leis aplicáveis, e da CARTA CONVITE nº ..../2020 PROCESSO nº ..../2020, que para todos os fins e efeitos legais, os quais passam a fazer parte integrante
do presente contrato, os quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste contrato, a convenção de entrega futura de forma parcelada, pelo
período até 31/12/2020, de

MATERIAL DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DIDÁTICO destinados a

manutenção de todos os setores de serviço da Prefeitura e os alunos da rede municipal de ensino
do município, referente aos itens adjudicados à CONTRATADA, objeto da licitação CARTA CONVITE nº .../2020 –
Processo Licitatório nº .../2020, conforme segue:
ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

MARCA

Total...................

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA:
2.1 - Os materiais objeto desta licitação serão requisitados parceladamente pelo Setor de Compras desta
Prefeitura, através de emissão de Requisição de Materiais/Produtos, podendo estas ser enviadas por
quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da
Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.
2.2 – O local/endereço de entrega será mencionado em cada autorização de fornecimento, sendo este
dentro do perímetro deste município, e deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias contados
do recebimento da Requisição de compras.
2.3. Os produtos serão entregues conforme especificados na Proposta apresentada, e acompanhados das
respectivas Notas Fiscais.
2.4. Ficará a cargo da(s) vencedora(s) do(s) item (s) deste certame, as despesas de seguros, entrega,
transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento do
objeto desta licitação.
2.5. As entregas dos materiais deverão ser feitas dentro do horário de expediente da Prefeitura das 07h30
às 11h30 e das 13h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
3.1 – Os materiais objeto deste contrato serão recebidos por servidor público da Administração Direta
Municipal.
3.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o
cargo, a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
3.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
CLAUSULA QUARTA: DO VALOR: O valor global, do presente contrato, é de R$ (...............) reais.
Parágrafo Único - No preço combinado entre as partes estão inclusos além do lucro, todas as despesas e
custos, transportes, tributos de qualquer natureza, seguros e todas as despesas diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto deste Contrato.
CLAUSULA QUINTA: DOS RECURSOS
5.1 - Os recursos para realização das despesas serão oriundos da Fazenda Municipal, estadual e federal,
sendo que as despesas ocorridas onerará a dotação orçamentária abaixo.
02 Poder Executivo
04 122 0003 2004 manutenção da Administração geral
3.3.90.30.00 material de consumo.
CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO
6.1 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao setor de compras desta Prefeitura, logo após
a entrega dos produtos, a respectiva nota fiscal, juntamente com a Autorização de Fornecimento de
Produto/Material.
6.2. - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Álvares Florence,
com o recebimento dos produtos devidamente atestado por servidor da Contratante no verso do documento
fiscal.
6.3 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em até 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.
CLAUSULA SETIMA: DA VIGENCIA:
7.1 - O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2020 contados da data de sua assinatura.
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7.2 - Durante o período de vigência contratual, o fornecimento do materiais objeto deste Contrato será
acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr.(a) ....................
CLAUSULA OITAVA – DO ACRESCIMO/SUPRESSÃO: Fica o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA NONA: SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de Álvares
Florence pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição,
a pessoa, física ou jurídica, e, ainda, sujeitará a licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação
em vigor.
9.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o quinto (5º) dia; e
9.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 05 dias, ou mais,
de atraso.
9.2. A multa de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os fatos
geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da
contratada e quando aceitos, justifiquem o atraso.
9.3. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação
para que a contratada apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do
recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV da
Constituição Federal.
9.4. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de descumprimento
de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela Administração Municipal.
CLAUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE
10.1 – A contratada poderá requerer, e a Administração poderá proceder, de ofício, ao reajuste de preços,
em razão de variação verificada no mercado. O registro do reajuste dar-se-á mediante simples apostila, nos
termos do § 8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.2 – A contratada só poderá pleitear reajuste de preços depois de decorridos 60 (sessenta) dias, contados
da apresentação da proposta, devendo apresentar requerimento por escrito, instruído com notas fiscais de
compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada. A Administração deverá, realizar, nesse
caso, pesquisa de preço junto ao mercado local ou regional, para averiguação acerca da pertinência do
reajuste requerido.
10.3 – Qualquer reajuste de preços passará a ter eficácia a partir dos fornecimentos posteriores à expedição
do Termo de Apostilamento referente ao requerimento da contratada ou determinação da Administração.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
11.1 – A presente contratação poderá ser rescindida pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78,
combinados com o art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93, que a rege, com as conseqüências contratuais nela
previstas (art. 80).
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É vedado à Contratada subcontratar ou transferir o Contrato sem estar
expressamente autorizado por escrito pela Prefeitura.
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§ 1º - Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da Prefeitura, será nula de
pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das combinações legais e
contratuais.
§ 2º - Em caso de subcontratação, expressamente autorizado pela Contratante, a contratada permanecerá
solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura, como perante terceiros,
pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributos que
venham a incidir no presente contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA, respondendo, esta,
outrossim, por toda e qualquer responsabilidade civil por ato seu e ou de seus prepostos, em virtude de
imprudência, negligência ou imperícia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O presente contrato está vinculado ao Edital de CARTA CONVITE
n°.../2020, e nos casos omissos na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da comarca de Votuporanga/SP, como competente para
solucionar eventuais pendências decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo de
Contrato, pactuam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03
(três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas.
Álvares Florence, ________.
Pela Contratante:
Pela Contratada
Testemunhas:
1)___________

2)___________

ANEXO III MODELO DE PROPOSTA
________________________, aos ___ de ___________ de 2020.
A Empresa _______________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________, e inscrição estadual nº __________________, vem pelo presente, através de
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seu representante que esta subscreve, apresentar sua proposta de preços ao CARTA CONVITE nº .../2020,
levado a efeito através do Processo Licitatório nº .../2020.
FORNECIMENTO de materiais escritório e material didático

Item

unidade

Especificação do material

qtidade

VR Unitário

VR total

marca

Declaramos outrossim, que concordamos com todos os termos do Edital e comprometemo-nos a cumprir
todas as exigências, sobretudo a entrega do produto que sagrar-se vencedora na forma e com as
respectivas especificações dispostas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor total da proposta R$ .........
Garantia da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Garantia dos Produtos: .
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias.
Dados para pagamento:
Banco:_____________
Agência:____________
Conta:______________
Dados para contato:
Fone/Fax:______________________
E-mail:________________________

CARIMBRO
DO
PROPONENTE

C.N.P.J

DA

_______________________________________
Nome:
RG nº.
CPF nº.
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