
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2020-FME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1265/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº  01/2020
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/07/2020
HORÁRIO: 10:00 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

O MUNICÍPIO DE ITABORAÍ,  por meio da  Secretaria Municipal  de
Educação, Cultura e Turismo, torna público que, devidamente autorizado pelo seu
Ordenador  de  Despesas,  na  forma  do  disposto  no  processo  administrativo
n.º1265/2020, que fará realizar, no dia 16/07/20, às 10 h, na sala de licitações da
Prefeitura de Itaboraí, situada na Rua Nelson Silva, nº 132, Centro, Itaboraí – RJ, o
certame na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM,  pela Pregoeira  e  equipe  de  apoio,  designada  pela  Portaria  nº  073  de
23/01/2020,  que será  regida  pelo disposto no Decreto  nº  3.555/2000,  Decreto  nº
10.024/19, na Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal n.º 22, de 25/03/2009 , o
Decreto Municipal n.º 24, de 02  de março de 2020, na Lei nº 8.666/1993, na Lei
Complementar  nº  123/2006  e,  ainda,  observadas  as  alterações  introduzidas  nos
referidos diplomas.

1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas
por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas
no Diário  Oficial  do Município  e divulgadas mediante nota no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto
quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

1.2 As  empresas  interessadas  serão  obrigadas  a  consultar  o  sítio  eletrônico
mencionado no item anterior para a obtenção das informações sobre o certame.

1.3 O edital  se encontra disponível no endereço eletrônico  www.itaborai.rj.gov.br –
Licitações.

1.4 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas
acerca do objeto  deste  instrumento  convocatório  ou  interpretação de qualquer  de
seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da
licitação, no seguinte endereço:  Rua Nelson Silva, nº 132, Centro, Itaboraí – RJ, das
09 horas até às 16 horas, ou através do e-mail: cpl@itaborai.rj.gov.br

1.4.1 Caberá a Pregoeira, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de
propostas, observado o disposto no item 1.1.

1.5 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias
úteis anteriores à abertura da sessão,  no seguinte endereço:  Rua Nelson Silva, nº
132,  Centro,  Itaboraí  –  RJ,  das 09 horas até  às 16 horas,  ou  através do e-mail:
cpl@itaborai.rj.gov.br
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1.6 Caberá à Secretaria  requisitante,  auxiliada pela Equipe de Pregão, decidir
sobre a impugnação.

1.7 Comprovada a prática de ato lesivo à Administração Pública, por parte da
contratada, nos termos do art. 5º da Lei 12.846/13, o instrumento contratual oriundo
desta licitação poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação de multa.

2 DO OBJETO

2.1. O  Pregão  Eletrônico  tem  por  objeto  a  CONJUNTO  DE  PROCEDIMENTOS
NECESSÁRIOS  OBJETIVANDO  O  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURAS
AQUISIÇÕES DE LIVROS PARADIDÁTICOS DE CONTEÚDO REGIONAIS CULTURAIS
LOCAIS, DESTINADOS A ATENDER AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA
REDE  DE  MUNICIPAL  DE  ENSINO,  NOS  TERMOS  DA  LEGISLAÇÃO  VIGENTE,
ESPECIALMENTE,  A LEI  Nº  8666/93 E O DECRETO MUNICIPAL 24/20 conforme as
especificações constantes do ANEXO II – Termo de Referência do Objeto.

3  DO PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

3.1 O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$
2.797.400,00 (dois milhões, setecentos e noventa e sete mil, e quatrocentos reais),
conforme valores constantes do mapa de preços definitivo.

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar deste Pregão:

a) as empresas especializadas cujo objetivo social contenha atividades compatíveis
com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação,
e  que  satisfaçam  às  exigências  deste  edital,  inclusive  quanto  à  documentação
constante deste instrumento e seus anexos.

b)  estejam  previamente  credenciadas  junto  ao  provedor  do  sistema  eletrônico
www.comprasnet.gov.br,  no  prazo  de  até  3  (três)  dias  antes  da  realização  do
pregão.

4.1.2.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal e intransferível.

4.1.2.2  A chave  de  identificação  e  senha  poderão  ser  utilizadas  em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado, ou em
virtude de sua inabilitação perante outro responsável pela licitação. 

4.1.2.3  O  uso  da  senha  de  acesso  pelo  licitante  é  de  sua  responsabilidade
exclusiva,  incluindo  qualquer  transação  efetuada  diariamente  ou  por  seu
representante,  não  cabendo  ao  provedor  do  sistema  ou  ao  órgão  promotor  da
licitação  responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  de  uso  indevido  da
senha, ainda que por terceiro. 

4.1.2.4  A  perda  da  senha  ou  a  quebra  do  sigilo  deverão  se  comunicadas
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imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

4.1.2.5  O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  na
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão.
4.1.3 A participação dar-se-á por meio da digitação da respectiva senha privativa e
subseqüente encaminhamento e proposta de preço, exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, em horário de Brasília.
 
4.1.4  Os licitantes devem declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que
possuem os documentos necessários de habilitação para participar deste certame,
salientando que a apresentação de declaração falsa sujeitará a licitação às sanções
administrativas previstas neste edital. 
   
5 - DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei.
8.666/93.

5.2  Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV
do art. 87 da Lei 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a re-
primenda, em qualquer esfera da Administração Pública.

5.3  Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios
ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores do Município, fundações
ou autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anterio-
res à data deste Edital, em consonância com o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei
Federal nº 8666/93.
 
6- DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1  A  abertura  da  Sessão  Pública  deste  Pregão  Eletrônico,  conduzido  pela
Pregoeira  ocorrerá  na  data  e  hora  indicadas  no  preâmbulo  deste  edital,  no
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

6.2  A  comunicação  entre  a  pregoeira  e  o  licitante  ocorrerá  exclusivamente
mediante a troca mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dos negócios,
de antes da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão. 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA

7.1 A Proposta de Preço deverá ser enviada como anexo no momento do registro
dos  valores  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  na  qual  a  licitante
deverá consignar de forma expressa: 
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a) que compreende a descrição dos serviços ofertados, inclusive com a indicação
da marca,  o  preço unitário  e  total  dos produtos,  de  acordo com o  TERMO DE
REFERÊNCIA – Anexo II deste Edital. 

b) O oferecimento pelo licitante do produto ofertado implica em aceitação e entrega
de todos os itens, conforme TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, com suas
especificações e quantidades, sem qualquer restrição, sob pena de invalidação e
não aceitação da proposta ofertada.  

c) Menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL. 

d) Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações
contidas no ANEXO II – Termo de Referencia     do Objeto, deste Edital. 

e) Declarar, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos
indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os
custos com materiais e serviços necessários a entrega do(s) item(ns) em perfeitas
condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de
itens faltantes. 

f) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação. 

g) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta
ou  incorretamente  cotados,  serão  considerados  como inclusos  nos  preços,  não
sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título. 

h) Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.

7.2  Não será permitido às empresas Licitantes apresentar propostas para um ou
mais itens que compõem o objeto deste Edital, devendo as propostas abrangerem o
objeto de forma global.

7.2.1 A  proposta  deverá  apresentar  preços  correntes  de  mercado,  fixos  e
irreajustáveis, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou
de custo financeiro.

7.2.2 Qualquer  elemento  que  possa  identificar  o  licitante  importará  a
desclassificação de sua proposta.

7.2.3 Até a abertura da Sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

7.2.4 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

8.1 O  critério  de  julgamento  desta  licitação  será  de  MENOR  PREÇO, sendo
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considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que obtiver (em) o menor preço por
item, consoante as especificações do Anexo II – Termo de Referência do Objeto.  O
objeto  deste  Edital  será  adjudicado  à  licitante  cuja  proposta  for  considerada
vencedora.

8.2 A  pregoeira  verificará  as  propostas  apresentadas  e  desclassificará,
motivadamente,  aquelas  que  não  estejam  em  conformidade  com  os  requisitos
estabelecidos neste edital. 

8.3 Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances
sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.4 Aos Licitantes  proclamados classificados será  dada oportunidade para  nova
disputa, por meio de lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar
pelo sistema. 

8.5 A licitante somente poderá ofertar lance inferior ao último por ela ofertado ou
registrado no sistema. 

8.6 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.

8.7 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.

8.8 Durante a fase de lances a pregoeira poderá excluir,  justificadamente, lance
cujo valor for considerável inexequível.

8.9 Caso  não  se  realizem  os  lances,  será  verificada  a  conformidade  entre  a
proposta enviada em menor preço e valor estimado para a contratação. 

8.10 O encerramento da etapa de lances da sessão pública de pregão eletrônico
poderá ocorrer em momento aleatoriamente definido pelo sistema eletrônico, após o
tempo previsto inicialmente.

9 - ETAPA DE LANCES 

9.1  Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente 
informada do seu recebimento e respectivos horários de registro e valor.

9.2  As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras para sua aceitação.

9.3  A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.4  A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado pelo sistema.
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9.5  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor pelo mesmo licitante, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.6  Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado, vedada 
a identificação de seu ofertante.

9.7  O Pregoeiro encerrará a etapa de lances da sessão pública informando o tempo
de iminência, sendo que o sistema encaminhará o aviso de fechamento. Após o 
tempo estabelecido pelo Pregoeiro, transcorrerá período de tempo determinado pelo 
sistema eletrônico, de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.8 No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte,  no certame licitatório, neste momento, os procedimentos obedecerão aos 
subitens a seguir:

9.9  Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado 
verificará se ocorreu empate ficto previsto, ou seja, propostas apresentadas por 
microempresas ou empresas de pequeno porte,  com valores até 5% (cinco por 
cento) acima do melhor preço ofertado.

9.10 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte,  convocada
poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela,  à  primeira  classificada  no
prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

9.11  Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), convocada
não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça
no  tempo  aprazado,  o  sistema  automaticamente  convocará  as  ME/EPP/COOP
remanescentes  que,  porventura,  se  enquadrem na hipótese do empate ficto,  na
ordem classificatória,  para exercício  do mesmo direito,  sucessivamente,  se for  o
caso.

9.12  no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas  de  pequeno  porte  que  se  encontrarem  na  hipótese  descrita  nesta
condição,  o  sistema  fará  sorteio  eletrônico,  definindo  e  convocando
automaticamente  a  vencedora  para  o  encaminhamento  da  oferta  final  do
desempate.

9.13  na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o
objeto  licitado  será  adjudicado em favor  da  proposta  originariamente  mais  bem
classificada  se,  após  negociação  houver  compatibilidade  de  preço  com o  valor
estimado para a contratação,  a licitante for  considerada habilitada e tiver a sua
amostra aceita, se for o caso. 

9.14  no julgamento da habilitação e das propostas, a pregoeira poderá sanar erros
ou  falhas  que  não  alterem a  substância  das  propostas  dos  documentos  e  sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10 – DA NEGOCIAÇÃO

10.1  Após  o  encerramento  da  etapa  de  lances,  concedido  o  benefício  a
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microempresas e  empresas de pequeno porte,  de  que trata  o  artigo  44 da Lei
Complementar nº 123/06, a pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que seja obtido o melhor preço, observado o critério de julgamento e o
valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes
das previstas neste edital.

10.2  A negociação será realizada por meio de sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes. 

10.3  A pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
compatibilidade do preço com o valor estimado para a contratação. 

10.4  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

10.5 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor igual a
zero,  incompatíveis  com  os  preços  praticados  no  mercado  acrescido  dos
respectivos  encargos,  exceto  quando  se  referirem a  materiais  e  instalações  de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneração. 

10.6  Havendo  aceitação  da  proposta  classificada  em primeiro  lugar,  quanto  a
compatibilidade  de  preço,  a  pregoeira  anunciará,  imediatamente  após  o
encerramento da etapa de lance, o licitante vencedor, ou quando for o caso, após a
negociação e decisão pela pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.  
   
10.7 O licitante vencedor deverá encaminhar em formulário eletrônico especifico
com os valores readequados ao valor total representado pelo seu lance, no prazo
de lances da sessão pública. 

11- DA DESCONEXÃO DA PREGOEIRA

11.1  No caso de  desconexão da pregoeira,  no  decorrer  da  etapa  de  lances,  o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos
lances, retornando a pregoeira, quando possível, para a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.

11.2 Quando a desconexão da pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos,  a  sessão  do  pregão  será  suspensa  e  reiniciada  somente  após
comunicação às participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

12 - DA HABILITAÇÃO

12.1 Divulgado  o  julgamento  das  propostas  de preços na forma prescrita  neste
Edital, passar-se-á à fase de habilitação.

12.1.1 A habilitação da licitante vencedora, será verificada por meio do SICAF, dos
sítios  próprios  disponibilizados  pela  Internet  e  da  análise  de  documentação
complementar por ela encaminhada.
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12.1.2  Sob  pena  de  inabilitação,  a  licitante,  cuja  oferta  foi  aceita,  deverá
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, por meio do sistema COMPRASNET, a
documentação exigida  deste Edital, com exceção daqueles constantes do cadastro
da licitante no SICAF, desde que válidos e/ou alcançados nos sites da Internet.

12.1.3  A  documentação  relativa  a  Habilitação  Jurídica sempre deverá  ser
encaminhada  pela  licitante,  para  identificar  os  sócios/representantes  que
subscrevem a proposta e demais documentos por ela emitidos.

12.1.4 Caso os  documentos não sejam subscritos  por  seus sócios  ou diretores,
assim indicados nos respectivos atos constitutivos,  a  licitante deverá apresentar,
também, os instrumentos de mandato outorgando poderes aos subscritores.

12.1.5 Caso  os  dados  e  informações  constantes  do  SICAF  não  atendam  aos
requisitos  exigidos  no  subitem  11.6  deste  Edital,  o  Pregoeiro  verificará  a
possibilidade  de  alcançar  os  documentos  por  meio  eletrônico,  juntando-os  ao
processo  administrativo  pertinente  à  licitação,  salvo  impossibilidade devidamente
certificada e justificada.

12.1.6 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos exigidos no
subitem  11.6  deste  Edital,  por  meio  eletrônico,  aqueles  assim  disponibilizados,
devendo a licitante encaminhar pelo sistema COMPRASNET os demais documentos
não emitidos via Internet.

12.1.7 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico,
o Pregoeiro solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais
documentos, observado o prazo estipulado nesta cláusula.

12.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios  eletrônicos  hábeis  de  informações  no  momento  da  verificação  de
documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem
as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na
hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os
documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de
inabilitação, mediante decisão 

12.3 Por meio de aviso lançado no sistema, via “chat”, o Pregoeiro informará às
demais licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas
neste Edital.

12.4 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados,
relativos a:

12.4.1  HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.4.1  Registro comercial, no caso de empresa individual;

12.4.1.1   Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

12.4.1.2  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício;
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12.4.1.3  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.

12.4.1.4  Na hipótese de existir alteração nos documentos citado em  10.2.2., poste-
riormente à constituição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão
ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

12.4.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.4.2.1  Comprovação  de  qualificação  Técnica  pra  desempenho  de  atividades
pertinentes,  compatíveis  ou similares em características e quantidades do objeto
deste  pregão,  através  da  apresentação  de  Atestado  de  Desempenho  Anterior,
fornecido por pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, informando nome,
cargo e assinatura do responsável, bem como se foi cumprido os prazos de entrega
e a qualidade dos materiais.

12.4.3 ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.4.3.1 Comprovação de ser dotada de capital social devidamente integralizado ou
de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para
a  contratação.  A comprovação  será  obrigatoriamente  feita  pelo  Ato  Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor ou pelo balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
conforme disposto no artigo 31, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.4.3.2  Balanço patrimonial  e  demonstrações do resultado do último exercício,
devidamente  registrados,  já  exigíveis  e  apresentados  na  forma da  lei,  conforme
disposto no artigo 31, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

12.4.3.3  Certidões negativas de falência ou concordata expedidas pelo Distribuidor
da sede da licitante. As licitantes sediadas em outros Estados deverão apresentar,
juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração  passada pelo foro de
sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a
distribuição de falências e concordatas. Não serão aceitas certidões com validade
expirada ou passadas com mais de 90 (noventa) dias contados da efetiva pesquisa
do Cartório em relação à data da realização do Pregão.

12.4.4  REGULARIDADE FISCAL

12.4.4.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazen-
da (CNPJ/MF);

12.4.4.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual, pertinente ao
seu ramo de atividade;

12.4.4.3   Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação
da  Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
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Dívida Ativa da União abrangendo inclusive as Contribuições Sociais, expedida
pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda Nacional  em conjunto  com a Secretaria  da
Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de
não inscritos na Dívida ativa da União,  ou outra(s)  equivalente(s),  tal  (ais)  como
certidão  (ões)  positiva(s),  com  efeito,  de  negativa(s),  na  forma  da  lei;Prova  de
Regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  através  da  Certidão  Conjunta  de
Regularidade  relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

12.4.4.4   Prova  de  Regularidade  com  aprova  de  regularidade  com  a  Fazenda
Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos do Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias  e  Serviços  (ICMS),  bem como  a  respectiva  Dívida  Ativa,  todas  do
domicílio ou sede da licitante. 

12.4.4.5  Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através da Certidão Ne-
gativa de Débitos ou através da Certidão Positiva com efeitos de Negativa do Impos-
to Sobre Serviços (ISS), mais ainda Dívida Ativa, do domicílio ou sede da licitante.

12.4.4.6  Nos estados e municípios em que as Certidões de regularidade com a fa-
zenda for conjunta (unificada), isto é, conter também a Dívida Ativa, esta deverá vir
expressa no documento, ou comprovada através de um outro pela empresa.

12.4.4.7  Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal – CEF;

12.4.5  DECLARAÇÃO RELATIVO A ILÍCITOS TRABALHISTAS;

12.4.5.1  Declaração firmada pela licitante, nos termos do modelo que integra ANE-
XO VI deste edital, expressando não empregar menores de dezoito anos em traba-
lho noturno, perigoso ou insalubre e menores e de dezesseis anos em qualquer tra-
balho, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao
disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988 e de acordo com arti-
go 27, V, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regula-
mentada pelo Decreto nº 4.358/02.

12.4.5.2  Declaração formal de que atende às disposições do artigo 9º, inciso III, da
Lei Federal 8.666/93 (Anexo nº V).

12.4.5.3  Os documentos necessários à habilitação da licitante farão parte integrante
do  processo  administrativo  e  poderão  ser  apresentados  em  original  ou  cópia
autenticada  por  cartório  competente  ou  ainda  em  cópias  acompanhadas  dos
respectivos originais, de modo a permitir a autenticação destes.

12.4.5.4  Certidão Negativa de Débito Trabalhistas (CNDT), expedida eletronicamen-
te pelo Tribunal Superior do Trabalho ou através da Certidão Positiva com efeitos de
Negativa.

12.4.5.5  O Licitante deverá apresentar para participar da presente licitação, sob
pena de inabilitação, além da Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo
7º da Constituição Federal (anexo IV), da Declaração de Idoneidade (anexo IX), mo-
delo de declaração de superveniência (anexo VII), Declaração que não possui funci-
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onários (anexo V) e Declaração de optante do simples (anexo VIII), devidamente
preenchidos, os seguintes Documentos de Habilitação:

12.5 - DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES

12.5.1   As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios;  inexistindo esse
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

12.5.2  Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no
original  ou  em  cópia  reprográfica  autenticada,  na  forma  do  artigo  32,  e  seus
parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.5.3    As  declarações  que  forem  disponibilizadas  pela  internet,  terão  plena
validade, desde que dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria
referente à validade.

12.5.4   As declarações que não forem disponibilizadas pela  internet e  que não
possuírem em seu bojo a data de validade, terão para o certame validade de 90
(noventa) dias. 

12.5.5  O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de
inabilitação a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos
fatos.  A  inabilitação  ou  desclassificação  poderá  ocorrer  em  qualquer  fase  da
licitação,  caso  a  Pregoeira  tome  conhecimento  de  fatos  supervenientes  que
desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações
prestadas ou quaisquer outros que contrariem as disposições contidas no Edital.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

13.1   Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser  apresentados  em
original, em qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente
ou  publicação  em  órgão  da  imprensa  oficial  ou  de  cópias,  desde  que
acompanhadas dos originais para conferência pela Pregoeira.

13.2  A empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no  país  deverá
apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

13.3  Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.4   Se  a  documentação  de  habilitação  não  estiver  completa  e  correta  ou
contrariar  qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  Anexos,  deverá  a  Pregoeira
considerar o proponente inabilitado.

13.5   Eventuais  vícios  formais  na  apresentação dos documentos  de habilitação
poderão ser saneados na Sessão Pública de processamento do Pregão, através da
verificação  da  informação  efetuada  através  de  sitio  eletrônico  oficial  e  hábil  a
conferência. 
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13.6  Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação
do proponente.

14 – DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

14.1  A Pregoeira adjudicará o objeto do certame ao arrematante, com a posterior
homologação do resultado pela Secretaria Requisitante

14.1.1  No caso de interposição de recurso, a homologação ocorrerá após o seu
julgamento.
  
14.2 Uma vez homologado o resultado da licitação pela Secretaria Municipal, será o
licitante vencedor convocado para assinatura do competente instrumento contratual.

14.3 O MUNICIPIO DE ITABORAÍ, no prazo máximo de 60 dias (sessenta) dias da
apresentação da proposta, convocará a vencedora do certame para assinatura do
contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

14.4 A  convocação  a  que  se  refere  o  subitem  anterior  far-se-á  através  de
comunicação endereçada diretamente  à licitante vencedora,  dentro do  prazo de
validade da sua proposta. 

14.5 O prazo estabelecido no documento de convocação poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado expressamente pela parte durante o
seu transcurso e se acolhidas pela Administração as justificativas apresentadas.

14.6 A licitante  vencedora  deverá  manter  as  mesmas  condições  de  habilitação
consignadas neste edital.

14.7 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 5 (cinco) dias
úteis  após sua convocação,  caracterizará o  descumprimento total  da obrigação,
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

14.7.1 Nesse caso, a pregoeira convocará o segundo colocado para, nos termos do
inciso XVII do art.4º da Lei 10.520/02, propor a contratação nos termos da proposta
vencedora. 

14.7.2 Caso o segundo colocado não aceite firmar a contratação nos termos da
proposta vencedora, será facultado ao Município de Itaboraí analisar a oferta deste
a as subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda
ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ou revogar a licitação. 

15- DA RECUSA DO ADJUDICATÁRIO

15.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 5 (cinco) dias
úteis  após sua convocação,  caracterizará o  descumprimento total  da obrigação,
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando ao Município
de  Itaboraí  convocar  os  licitantes  remanescentes,  obedecida  a  ordem  de
classificação, ou revogar a licitação. 
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16- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
16.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas
no contrato;

16.2 Fornecer à  CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos
que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

16.3 - Exercer a fiscalização do contrato;

16.4 -  Receber  provisória  e  definitivamente  o  objeto  do  contrato,  nas  formas
definidas no edital e no contrato.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

17.1 Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações
técnicas e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de
Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente;

17.2  Prestar o serviço no endereço constante do Termo Referência;

17.3 Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em
todos os níveis de trabalho;

17.4 Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

17.5 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou
a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das
providências cabíveis;

17.6  Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da
legislação aplicável;

17.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às
suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos  ou  incorreções  resultantes  de  execução  irregular  ou  do  emprego  ou
fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

17.8 Observado  o  disposto  no  artigo  68  da  Lei  nº  8.666/93,  designar  e  manter
preposto,  no  local  do  serviço,  que  deverá  se  reportar  diretamente  ao  Fiscal  do
contrato,  para  acompanhar  e  se  responsabilizar  pela  execução  dos  serviços,
inclusive  pela  regularidade  técnica  e  disciplinar  da  atuação  da  equipe  técnica
disponibilizada para os serviços;

17.9 Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do
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contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e
qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

17.10 Manter  em  estoque  um  mínimo  de  materiais,  peças  e  componentes  de
reposição regular e necessários à execução do objeto do contrato;

17.11 Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações  assumidas,  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  para
participação na licitação;

17.12 Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;

17.13 Indenizar  todo e qualquer  dano e prejuízo pessoal  ou material  que possa
advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados
por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.

17.14 A CONTRATADA se responsabilizará,  na forma do Contrato,  por  todos os
ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e
previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material  e  mão-de-obra necessária  à completa
realização dos serviços, até o seu término.

17.15 A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas
gerados  por  seus  empregados,  que  porventura  serão  utilizados  por  força  da
execução do presente contrato.

17.16 Em  caso  do  ajuizamento  de  ações  trabalhistas  pelos  empregados  da
CONTRATADA  ou  da  verificação  da  existência  de  débitos  previdenciários,
decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão
do  Município  do  Itaboraí  no  pólo  passivo  como  responsável  subsidiário,  o
CONTRATANTE  poderá  reter,  das  parcelas  vincendas,  o  correspondente  a  três
vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer
tempo com nova retenção em caso de insuficiência.

17.16.1 A retenção prevista será realizada na data do conhecimento pelo Município
de Itaboraí  da  existência da  ação trabalhista  ou  da verificação da existência de
débitos previdenciários.

17.16.2 A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de
improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou
do débito previdenciário pela Adjudicatária.

17.16.3 Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nos itens anteriores, o
CONTRATANTE  efetuará  o  pagamento  devido  nas  ações  trabalhistas  ou  dos
encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese,
ressarcimento à CONTRATADA.
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17.16.4 Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da
ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e
será  pleiteado  em  processo  administrativo  após  o  trânsito  em  julgado  e/ou  o
pagamento da condenação/dívida.

18 - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

18.1  Não será admitida a subcontratação do objeto;

19 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO 

19.1 Os serviços deverão ser iniciados de acordo com a autorização da Secretaria
Municipal  de  Habitação  e  Políticas  Sociais,  após  a  assinatura  do  contrato,  pelo
período de 15 (quinze) meses consecutivos, podendo ser prorrogado ou rescindido
nos termos da Lei nº 8.666/93.

19.2 Demais condições encontram-se no Termo de Referência (Anexo II).

20. DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO e DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

20.1 O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente,  de  acordo  com  as  cláusulas
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do
cronograma  de  execução  e  da  legislação  vigente,  respondendo  o  inadimplente
pelas consequências da inexecução total ou parcial.

21 – DO PAGAMENTO
 
21.1  O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia após o adimplemento da
obrigação e  registrada no Almoxarifado Central,  mediante apresentação de Nota
Fiscal, que deverá ser atestada por 02 (dois) servidores da secretaria, que não o
Ordenador de Despesa, juntamente com o Certificado de Regularidade de Situação
perante o FGTS, Certidão Negativa de Débito Trabalhistas (CNDT) ou através da
Certidão Positiva com efeitos de Negativa e Provas de regularidades com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal.

21.2  Em caso  de  atraso  no  pagamento,  a  Adjudicatária  será  remunerada  com
aplicação do índice do IPC-FIPE, calculado “pró rata die” após o 30º (trigésimo) dia
da data do adimplemento da obrigação, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea
“d”, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

21.3   Em  caso  de  antecipação  no  pagamento,  a  Adjudicatária  sujeitar-se-á  ao
desconto com aplicação do índice do IPC-FIPE, calculado “pró-rata-die”, entre o dia
do pagamento e o 30º (trigésimo) dia do adimplemento da obrigação, nos termos do
artigo 40, inciso XIV, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

22 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS
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22.1 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

22.1.1 Até 03 (três) dias úteis,  anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório.

22.1.2 A Pregoeira deverá decidir sobre a petição, auxiliada pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis,
contado do data de recebimento da impugnação.

22.1.3 Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para realização do certame.

23 - DOS RECURSOS 

23.1 O interesse do licitante em interpor recurso deverá se manifestado, por meio
do COMPRASNET, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração do vencedor
pela  pregoeira,  expondo  motivos.  Na  hipótese  de  ser  aceito  o  recurso  será
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, ficando desde
logo  os  demais  licitantes  cientes  e  intimados  para,  querendo,  apresentarem
contrarrazões  em  igual  prazo,  que  começará  a  partir  do  termino  do  prazo  do
recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  do  processo  administrativo,
mediante requerimento dirigido a pregoeira.  

23.2 O  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento.

23.3 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado
do certame, importará preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou
insubsistentes não serão recebidos.

23.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente fará adjudicação da licitação ao licitante vencedor. 

24  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1 No caso de descumprimento  total  ou  parcial  das condições deste  edital,  o
SECRETARIA MUNICIPAL, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis,
nos  termos  da  lei  civil,  aplicará  à  contratada,  conforme o  caso,  as  penalidades
previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couber,
as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de
atendimento, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;

c) Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas
demais  hipóteses  de  inadimplemento  ou  infração  de  qualquer  natureza,  seja
contratual ou legal;
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar,
com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
conforme artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

24.2- As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente
ou  individualmente,  não  impedindo  que  a  SECRETARIA MUNICIPAL rescinda,
unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis;

24.3 As  multas  administrativas  e  moratórias  aplicadas  serão  descontadas  dos
pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração  à  contratada  ou,  ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e
3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93; 

24.4  A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o
direito  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  de  rescindir  de  pleno  direito  o  contrato,
independente  de  ação,  notificação  ou  interpelação  judicial  ou  extrajudicial,  sem
prejuízo  das  demais  cominações  legais  e  contratuais  cabíveis,  assegurados  o
contraditório e a ampla defesa.

24.5 A licitante que não assinar  o  contrato dentro do  prazo de validade da sua
proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, retardar a
execução, descumprir,  injustificadamente, qualquer cláusula contratual, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei
Federal nº 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações
legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

25. AMOSTRA

25.1  -  Serão  solicitadas  amostras  para  análise  e  aceitação,  onde  constem  as
características dos materiais físicos ofertados, por meio de exemplares semelhantes
fisicamente que possibilite  a avaliação do material  empregado na confecção dos
itens que estão sendo cotados, e verificação da compatibilidade/fidelidade com as
especificações do Termo de Referência, no local a ser indicado em 05 (cinco) dias
úteis para amostra, após a empresa ser classificada em primeiro lugar na fase de
lance;

26. DO FORO

26.1  Fica  eleito  o  foro  da  Cidade  de  Itaboraí  para  dirimir  quaisquer  questões,
dúvidas ou demandas referentes à execução do objeto desta licitação e adjudicação
dela decorrente.

27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

27.1 É facultada a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo,  vedada a inclusão posterior  de documento ou informação que deveria
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constar originalmente da proposta.

27.2 Fica  assegurado  ao  Município  de  Itaboraí  o  direito  de,  no  interesse  da
Administração,  anular  ou  revogar,  a  qualquer  tempo,  no  todo  ou  em  parte,  a
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

27.3  A Pregoeira manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo
prazo  de  15  (quinze)  dias,  contados  da  homologação  da  licitação,  devendo  as
empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

27.4 Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida  para  o  primeiro  dia  útil  subseqüente,  no  horário  e  local  aqui
estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

27.5 Nas  ofertas  deverão  ser  observadas,  rigorosamente,  as  especificações
preestabelecidas.  Quando  necessários,  os  ensaios,  testes  e  demais  provas
requeridas por normas técnicas oficiais, para a verificação da qualidade dos objetos
da presente licitação, à conta da licitante vencedora.

27.6 À  adjudicatária  caberá  inteira  responsabilidade  por  todos  os  encargos  e
despesas com salários de empregados,  acidentes  que possam vir  a  ser  vítimas
quando em serviço e por tudo assegurado nas leis sociais e trabalhistas, ficando
responsável, outrossim, por quaisquer danos ou prejuízos causados a terceiros ou
ao Patrimônio Municipal por seus empregados.

27.7 Integram  o  presente  Edital  todas  as  instruções,  observações  e  restrições
contidas nos seus anexos:

-  Anexo  N.º  I – Proposta de Preços;
-  Anexo  N.º  II – Termo de Referência 
-  Anexo  N.º  III – Credenciamento;
-  Anexo  N.º  IV- Declaração de Cumprimento de requisitos;
-  Anexo  N.º  V – Declaração que não possui funcionários;
-  Anexo  N.º  VI – Ilícitos Trabalhistas;
-  Anexo  N.º  VII – Fato Superveniente;
-  Anexo  N.º  VIII –.Declaração de enquadramento de ME – EPP;
- Anexo  N.º  IX – Declaração de Idoneidade;

Itaboraí, 01 de julho de 2020.

Felipe Messas Siqueira Alves
Elaborador de Edital – matrícula 15.452
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