
 

 

1 
 
 
 

 

 

 
EDITAL Nº 02/2019 

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA, MODO EXCLUSIVO, PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, OU A ELAS EQUIPARADAS. 
 

1. DO PREÂMBULO 
1.1.- A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ, com sede à Av. Rodolfo Baldi nº 817, CEP. 15.880-
000, na cidade de Tabapuã - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.128.816/0001-33, CONVIDA essa 
conceituada empresa para participar do presente certame licitatório, na modalidade de 
CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e sob as condições constantes do presente 
instrumento. 

 
1.2.- Para o recebimento do envelope PROPOSTA, fica determinado o dia 29 de janeiro de 2019, 
até às 09:30 horas, os quais deverão ser entregues no Setor de Licitações do Paço Municipal, no 
endereço acima mencionado. 

 
1.3.- A abertura do envelope PROPOSTA ocorrerá às 10:00 horas, no mesmo local e dia 
mencionado no item 1.1. 

 
1.4.- O Setor de Licitações e Contratos prestará esclarecimentos sobre a Licitação, através do 
telefone/fax (17) 3562-9022, ou diretamente no Paço Municipal, no horário das 09h00 às 11h00 
e das 13h00 às 17h00 horas. 

 
2. DO OBJETO 
2.1.- Constitui objeto da presente licitação a aquisição de Uniforme Escolar (camisetas) para 
atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino, do ano letivo de 2019, conforme 
quantitativos e especificações constantes do Anexo I – Especificação Técnicas e Condições 
Comerciais. 

 
2.2.- Integram o presente Convite, os seguintes anexos: 

Anexo I – Especificação Técnicas, Condições Comerciais e Layout dos Uniformes 
Anexo II - Proposta Comercial 
Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Não Empregar Menor. 
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
Anexo VI – Minuta de Contrato  
Anexo VII - Termo de Ciência e de Notificação. 
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2.2.- Fica fixado em R$ 35.625,31 (trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e 
um centavos) o preço global máximo que a Prefeitura Municipal de Tabapuã se propõe a pagar 
para a execução do objeto desta licitação. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
3.1. Poderão participar deste convite EXCLUSIVAMENTE as empresas enquadradas como MICRO 
EMPRESAS - “ME”, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – “EPP” e MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar Federal nº 
123/2006, devidamente convidadas e aquelas que atenderem às exigências de habilitação, 
desde que o ramo de atividade seja pertinente ao seu objeto. 
3.1.1.- Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar da presente 
licitação, empresas interessadas, cadastradas na Prefeitura Municipal de Tabapuã, na 
correspondente especialidade ou em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, 
desde que manifestem interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data 
marcada como prazo final do recebimento do envelope PROPOSTA, observado o subitem 3.1. 
 
3.2. Estará impedida de participar, a empresa: 
a) que não se enquadre nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
b) suspensa temporariamente de participar em licitação na Prefeitura Municipal de Tabapuã, ou 
declarada inidônea para contratar com a Administração Pública; 
c) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste 
Convite; 
d) concordatárias ou sob processo falimentar, facultada a participação de empresa que esteja 
em recuperação judicial, mediante apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de 
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 
do TCE.  
 
3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou dirigente de órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos conforme o artigo 9º da 
Lei Federal nº 8666/93. 
 
3.4. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e 
regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 
 
3.5. A documentação apresentada deverá estar toda em nome da matriz ou em nome da filial, 
devendo ser o contrato executado pela empresa vencedora do certame. 
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3.6. A empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC nº. 
123/2006, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no Art. 81 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato 
ou revogar a licitação. 
 
4.- DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE 
4.1.- O envelope com a proposta financeira deverá ser lacrado e rubricado, contendo na sua 
parte externa a seguinte descrição: 

 
ENVELOPE – PROPOSTA FINANCEIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ – SP 
PROCESSO Nº 003/2019 – CONVITE Nº 002/2019 
ABERTURA: 21 de janeiro de 2019. 
PROPONENTE:________________________(Nome do Licitante) 

 
5. DAS PROPOSTAS 
5.1. A empresa participante deverá apresentar proposta digitada em documento em separado 
contendo as mesmas informações, sem emendas ou rasuras e atender a todas as exigências 
contidas deste CONVITE e seus ANEXOS; ao final ser identificada, datada e assinada pelo 
representante legal; acondicionada em envelope lacrado com a identificação do proponente e o 
número desta licitação, contendo necessariamente o preço que deverá ser cotado em valor 
global correspondente ao total dos itens, e ainda: 
5.1.1. Anexo II, que representa a “Proposta de Preços”, digitada em única via, redigida em 
português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada e identificada em seu 
final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais folhas, contendo ainda: 
5.1.1.1.- razão social, endereço completo, CNPJ, Inscrição Estadual; 
5.1.1.2.- número do convite e do processo; 
5.1.1.3.- preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo todos os tributos e encargos 
incidentes; 
5.1.1.4.- validade da proposta: _____ (---) dias, a contar da data da abertura do envelope 
proposta, não podendo ser inferior a 30 (trinta) dias; 
5.1.1.5.- local, data por extenso, assinatura e identificação do signatário, com nome, função, 
número do CPF e do RG. 
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Nota 1: nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e 
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do CONVITE, envolvendo, entre outras 
despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc. 
 
5.1.2.- Deverá a proposta ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos: 
5.1.2.1.- Declaração de aceitação dos termos da presente licitação, sendo tácita quando omitida. 
5.1.2.2.- Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação, contratação e 
que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se 
compromete a comunicar ocorrências supervenientes após o encerramento da licitação, 
conforme Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Participação / 
Contratação; 
5.1.2.3.- Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
através de declaração de que a proponente não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 
(dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) 
anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos, podendo ser utilizado, para tanto, o modelo do Anexo IV - Modelo de 
Declaração de Não Empregar Menor. 
5.1.2.4.- Anexo V - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
acompanhada da cópia do seu pedido de enquadramento (Declaração de ME ou EPP) 
devidamente registrado no órgão competente ou Certidão Simplificada da Junta Comercial que 
conste o seu enquadramento (ME ou EPP) para fins das prerrogativas da Lei Complementar 
123/06 e participação no presente certame. 
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. A empresa interessada no certame deverá apresentar a documentação relativa à habilitação 
jurídica, juntamente com o Envelope Proposta, conforme o caso, que consistirá em:  
6.1.1. Certidão atualizada do registro comercial (declaração de firma individual) no caso de 
empresa individual ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e a 
última alteração contratual, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de comprovante da eleição de 
seus administradores, ou ainda, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada da prova da diretoria em exercício. 

 
6.2.- Fica dispensada, na forma do art. 32, § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, a apresentação dos documentos de que tratam os art. 29 a 31 da mesma norma. 
 
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
7.1.- O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido 
no art. 43 da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores. 
7.1.1.- No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 
representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando 
os envelopes proposta, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes 
presentes, procedendo-se a seguir à sua abertura. 
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7.1.2.- Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
7.1.3.- As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos 
licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas. 
7.1.3.1.- As propostas que apresentarem erros de cálculo serão corrigidas automaticamente pela 
comissão. 
7.1.3.2.- Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da 
comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração. 
7.1.4.- Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no 
mesmo dia, o resultado será publicado em jornal de circulação local regional, e, inclusive no 
quadro de edital da Administração, para conhecimento dos interessados. 
 
7.2.- Critérios de julgamento 
 
7.2.1.- Desclassificação: 
7.2.1.1.- serão desclassificadas as propostas que: 
a)- não obedecerem às condições estabelecidas no convite; 
b)- apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos; 
7.2.1.2.- Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes 
o prazo de 03 (três) dias úteis, para reapresentação de outras escoimadas das causas que 
ensejaram a desclassificação. 
 
7.2.2.- Classificação 
7.2.2.1.- As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a 
classificação por preço global, levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO. 
a)- a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
b)- no caso de empate, ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, no mesmo dia e horário, com 
a presença dos membros da comissão e dos licitantes presentes. 
 
7.3.- Adjudicação e homologação 
 
7.3.1.- A Comissão fará a adjudicação à primeira classificada. 
7.3.1.1.- Adjudicado o objeto, a comissão, após decorrido o prazo de interposição de recurso ou 
julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto a 
homologação da adjudicação. 
 
8. PRAZO ENTREGA, CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES  PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU 
RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE 
 
8.1.- Do Prazo e Local de Entrega dos Produtos 
8.1.1 – As camisetas deverão ser entregues em parcela única em sua totalidade, após assinatura 
do contrato ou documento equivalente, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, na 
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Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Waldomiro Cassiano Santana nº 1102, 
Centro das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 h. 
8.1.2 - O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos produtos no ato da entrega, reservando-se à 
Prefeitura Municipal de Tabapuã - SP o direito de não proceder ao recebimento, caso não 
encontre os mesmos em condições satisfatórias, dentro do que for estipulado. 
 
8.2.- Do prazo de Contratação: 
8.2.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de contrato, 
que terá validade de 06(seis) meses, com início na data de assinatura do aludido instrumento e 
término em xx de xxxxxxx de xxxxx.  

 
8.3.- Da assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente: 
8.3.1.- O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) 
dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. 
8.3.2.- Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o 
convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo 
estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou 
revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo art. 81 da legislação 
citada.  
 
8.4.- No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento 
equivalente, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação de comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista:  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  CNPJ  do Ministério da Fazenda, 
comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet;  
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;  
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos 
Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
d) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor;  
e) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto 
aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor;  
f) Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), com prazo de validade em vigor.  
g) Prova de regularidade perante à Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
h) Cópia do CPF. e do RG. do responsável ou representante legal. 

 
8.5.- O descumprimento do disposto nos subitens “a” a “h” implicará no impedimento em 
assinar o termo contratual ou na retirada do documento equivalente, sujeitando-se a empresa 
às penalidades previstas neste Edital. 
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9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA FONTE DE RECURSOS 
9.1.- O pagamento será efetuado mensalmente pelo Setor de Tesouraria pertencente à 
Administração, em 30 (trinta) dias a contar do recebimento dos produtos com base na entrega 
do documento fiscal, comprovando a liquidação da despesa. 

 
9.2.- As despesas objeto da presente licitação onerará os recursos orçamentários e financeiros, a 
saber: 

 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
 
Unidades Orçamentárias e Detalhamento das Classificações: 
 
02.28.02 – Divisão de Educação Básica 
Funcional Programática: 12.361.0006.2015– Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.- Ficha 197. 
 
02.28.02 – Divisão de Educação Básica 
Funcional Programática: 12.365.0007.2018 – Manutenção e Atendimento em Creche – Categoria 
Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo- Ficha 227. 
 
02.28.02 – Divisão de Educação Básica 
Funcional Programática: 12.365.0007.2019 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Infantil (Pré-Escola) – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo- Ficha 242. 

 
9.3.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 05 – Transferências e 
Convênios e Federais- Q.S.E. 
 
10. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
10.1. Em caso de inadimplemento, a empresa Contratada estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
10.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais 
haja concorrido; 
10.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso 
no cumprimento dos prazos, até o limite de 20 (vinte) dias  
10.1.3. Multa de 10,00% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de sua rescisão por 
culpa do contratado; 
10.1.4. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, ou contratar, 
pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual que implique desatendimento 
da entrega dos produtos; 
10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Tabapuã, nos 
casos de falta grave, decorrente de situações enquadráveis como tipificações penais ou má fé do 
contratado, com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 
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10.2. Em qualquer das hipóteses que implique sanções de multa, é assegurado ao Município o 
direito de optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado à 
empresa contratada. 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 11.1. Os recursos cabíveis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, deverão ser interpostos a Sra. Prefeita Municipal, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações, observando-se o prazo legal para interposição de 02 (dois) dias úteis a 
contar da ciência do ato. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Assegura-se à autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório, o 
direito de, a qualquer tempo, revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la (de ofício) por ilegalidade ou por provocação de terceiros, mediante decisão 
fundamentada, garantindo-se o direito de recurso. 
12.2. A simples apresentação dos envelopes para a licitação significa que as empresas licitantes 
estão de pleno acordo com todas as exigências e especificações constantes deste Convite, bem 
como as da legislação em vigor. 
12.3. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações e, se o caso, 
submetido por esta à autoridade superior. 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 21 de janeiro de 2019. 

 
 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal  

 
Publicado por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Tabapuã, no período de 

21/01/2019 a 29/01/2019. 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 
CONVITE Nº 002/2019 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE INÍCIO: 21 de janeiro de 2019. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de janeiro de 2019. 
 

ANEXO I  
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, CONDIÇÕES COMERCIAIS E LAYOUT DOS UNIFORMES 
 

ITEM DESCRIÇÃO QDE. 
REQUIS 

UNIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

CAMISA MEIA MANGA COM GOLA CARECA  
Fechamento do corpo e mangas em overlock,costuras com 5 a 
6 pontos /cm com tolerância de 0,5 pontos por cm,com linha 
100% poliéster 120; Gola careca com ribana de 2 cm de 
largura e composição de 96% poliéster e 4% elastano na cor 
azul turquesa; Mangas: Meia Manga , na cor azul turquesa, 
recorte em malha branca com 67% poliéster e 33% viscose, 
acabamento na galoneira com 2 agulhas externa e trançador 
interno, com linha 100% poliéster 120; Barra do corpo: Bainha 
de 2,0 cm de largura,com costura de acabamento em 
galoneira de 2 agulhas externa e trançador interno,com linha 
100% poliéster 120. TECIDO /COR:Tecido Corpo e 
acabamento: Malha PV na cor azul turquesa com detalhe na 
manga na cor branca ,ambos os tecidos contendo em sua 
composição 67% poliéster e 33% viscose;Gramatura: 140 g/m 
(mínimo – variação +ou – 5 %);Estrutura: Tipo Meia 
Malha;Título do Fio: 30/1 NE; Aplicação do silk screen na cor 
branca impresso na frente da camiseta do lado esquerdo em 
linha reta, na vertical o primeiro nome da escola, no tamanho 
de 3,0 cm de largura por 33cm de comprimento,com os 
escritos EMEI ou EMEF aplicado acima do nome da escola na 
horizontal com 1,9cm x 7cm; Aplicação do silk screen na cor 
branca impresso nas costas da camiseta com o nome da escola 
escrito em uma  curva de 180° e em linha reta na horizontal 
¨TABAPUÃ-SP¨. Tamanhos: 2, 4, 06, 8,10, 12, 14 e 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.586 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEÇA 

 
 
 
 

CAMISA MEIA MANGA COM GOLA CARECA  
Fechamento do corpo e mangas em overlock,costuras com 5 a 
6 pontos /cm com tolerância de 0,5 pontos por cm,com linha 
100% poliéster 120; Gola careca com ribana de 2 cm de 
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02 

largura e composição de 96% poliéster e 4% elastano na cor 
azul turquesa; Mangas: Meia Manga , na cor azul turquesa, 
recorte em malha branca com 67% poliéster e 33% viscose, 
acabamento na galoneira com 2 agulhas externa e trançador 
interno, com linha 100% poliéster 120; Barra do corpo: Bainha 
de 2,0 cm de largura,com costura de acabamento em 
galoneira de 2 agulhas externa e trançador interno,com linha 
100% poliéster 120. TECIDO /COR:Tecido Corpo e 
acabamento: Malha PV na cor azul turquesa com detalhe na 
manga na cor branca ,ambos os tecidos contendo em sua 
composição 67% poliéster e 33% viscose;Gramatura: 140 g/m 
(mínimo – variação +ou – 5 %);Estrutura: Tipo Meia 
Malha;Título do Fio: 30/1 NE; Aplicação do silk screen na cor 
branca impresso na frente da camiseta do lado esquerdo em 
linha reta, na vertical o primeiro nome da escola, no tamanho 
de 3,0 cm de largura por 33cm de comprimento,com os 
escritos EMEI ou EMEF aplicado acima do nome da escola na 
horizontal com 1,9cm x 7cm; Aplicação do silk screen na cor 
branca impresso nas costas da camiseta com o nome da escola 
escrito em uma  curva de 180° e em linha reta na horizontal 
¨TABAPUÃ-SP¨. Tamanhos: P, M, G, GG, XGG 

 
 
 
 
 
 
 
 

249 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEÇA 

 

 
 
Controle de Qualidade: 

 
A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação; Limpa, 

integra montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não 
apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos.  
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A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, 

como comumente comercializado e conter além da etiqueta obrigatória de identificação do 
fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido e modo de lavar, etc. que deverá 
estar fixada na costura na peça internamente, uma outra etiqueta externa (adesiva), para fácil 
identificação de TAMANHO aplicada na peça (não deve ser aplicada no saco plástico). 

 
Tabapuã, 17 de janeiro de 2019. 

 
 
 

*assinado no original* 
HELEM SUZI BUSNARDO LOUZADA 
Secretária Municipal de Educação 
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(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 
CONVITE Nº 002/2019 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE INÍCIO: 21 DE JANEIRO DE 2019. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 DE JANEIRO DE 2019 
 
OBJETO: Aquisição de Uniforme Escolar (camisetas) para atendimento aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, do ano letivo de 2019, conforme discriminados do Anexo I – Especificação 
Técnicas e Condições Comerciais. 
 

Itens  
 

Descrição  Quant.  
 
 

Un. 

 
Marca 

Valor 
Unitário  

(R$) 

Valor Total  
(R$) 

01 
CAMISA MEIA MANGA COM 
GOLA CARECA (Tamanhos 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16) 

1.586 
 

Pç 
 

 
 

02 

CAMISA MEIA MANGA COM 
GOLA CARECA (Tamanhos P, 
M, G, GG e XGG) 
 

249 

 
Pç 

 

 

 

 

VALOR GLOBAL TOTAL (Somatória dos itens 01 a 02) R$ 

VALOR POR EXTENSO: 

 

PRAZO DE ENTREGA: 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  (NO MÍNIMO 30 DIAS) 

 
DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRESENTE LICITAÇÃO, 
MODALIDADE CONVITE Nº 002/2019, E QUE ACEITAMOS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
Local / Data: 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável / Representante Legal da Empresa 

Identificação do Responsável 
Identificação da Empresa 
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ANEXO III 
 (MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A PARTICIPAÇÃO / 

CONTRATAÇÃO) 
 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 
CONVITE Nº 002/2019 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE INÍCIO: 21 de janeiro de 2019. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de janeiro de 2019. 
 
 
OBJETO: Aquisição de Uniforme Escolar (camisetas) para atendimento aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, do ano letivo de 2019, conforme discriminados do Anexo I – Especificação 
Técnicas e Condições Comerciais. 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa acima identificada, participante do certame referenciado vêm pelo 
presente, através de seu representante legal, DECLARAR que inexiste qualquer fato impeditivo à 
sua participação/contratação, que não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com 
o Poder Público de qualquer esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer 
fato que altere essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

 
Por ser verdade, assina a presente para que surta os efeitos legais. 
 
Local/Data... 
 
 
............................................................................... 
Nome 
CPF 
RG 
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ANEXO IV 
 (MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR) 

 
 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 
CONVITE Nº 002/2019 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE INÍCIO: 21 de janeiro de 2019. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de janeiro de 2019. 
 
 
OBJETO: Aquisição de Uniforme Escolar (camisetas) para atendimento aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, do ano letivo de 2019, conforme discriminados do Anexo I – Especificação 
Técnicas e Condições Comerciais. 
 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

A empresa acima identificada, participante do certame referenciado vêm pelo 
presente, através de seu representante legal: DECLARAR, para fins de participação no 
mencionado certame, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

 
Por ser verdade, assina a presente para que surta os efeitos legais. 
 
Local/Data... 
 
 
............................................................................... 
Nome 
CPF 
RG 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
 
À Prefeitura Municipal de Tabapuã  
Ref. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 
CONVITE Nº 002/2018 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DE INÍCIO: 21 de janeiro de 2019. 
DATA DE ENCERRAMENTO: 29 de janeiro de 2019. 
 
 
OBJETO: Aquisição de Uniforme Escolar (camisetas) para atendimento aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, do ano letivo de 2019, conforme discriminados do Anexo I – Especificação 
Técnicas e Condições Comerciais. 
 
 

 
 
[Nome da empresa], com sede na [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste 
ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade 
RG nº [xxxx], e do CPF nº [xxxx],DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como ( ) 
Microempresa* ou (  ) Empresa de Pequeno Porte**, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente 
instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

*. ** Obs. Assinar a opção em que a empresa se enquadra. 
 
Local e data 
_____________________________________ 
Nome: 
Função na Empresa: 
RG: 
CPF: 



 

 

16 
 
 
 

 

 
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº --/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, E A EMPRESA ----
---------, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS) 
 
 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº. 
45.128.816/0001-33, com sede à Av. Rodolfo Baldi nº 817, CEP 15.880-000, na cidade de 
TABAPUÃ, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. _________, portadora do CPF 
nº. ------------- e do RG nº ----------, doravante simplesmente designada CONTRATANTE e, de outro 
lado, a Empresa ===============================, com sede na Rua ==============, nº 
=== – ======, Município de ==================, Estado de São Paulo, CEP: -------, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ================== e Inscrição Estadual nº ===============, neste ato 
representada por, =====================, ==========, ======, ===========, portador do 
CPF/MF nº ============== e do R.G. nº ================, doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de Processo nº 
003/2019, na modalidade Convite nº 002/2019, e em conformidade com as disposições contidas 
na Lei nº 8.666/93 atualizada pela Lei nº 9.648/98, e mediante as Cláusulas e condições a seguir: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1.- O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR 
(CAMISETAS) para atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2019, 
conforme especificações e quantidades constantes do Anexo do processo supra e integrante 
deste Contrato. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 

2.1. – A entrega dos objetos licitados ocorrerá em parcela única, em sua 
totalidade, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do termo contratual, na Secretaria Municipal 
de Educação, localizada na Rua Waldomiro Cassiano Santana nº 1102, Centro das 08:00 às 11:00 
e das 13:00 às 17:00 h. 

 
2.1.2.- Não será permitida na entrega, a substituição dos produtos ofertados, quer 

em função de outra especificação, outras marcas, etc. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
 

3.1.- O presente Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de sua 
assinatura, ocorrendo seu término em xx de xxxxx de 2019. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO 
 

4.1.- O preço global pactuado para a aquisição dos produtos, por parte da 
CONTRATADA, a ser pago pela CONTRATANTE é de R$ ---------- (--------------------------------------------
--), conforme consta no Anexo do Edital.  

 
4.2.- As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão o Elemento 

Econômico: 3.3.90.30.23 – Material de Consumo / Uniformes, Tecidos e Aviamentos, sob as 
seguintes classificações orçamentárias: 

 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidades Orçamentárias e Detalhamento das Classificações: 
 
02.28.02 – Divisão de Educação Básica 
Funcional Programática: 12.361.0006.2015– Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.- Ficha 197. 
 
02.28.02 – Divisão de Educação Básica 
Funcional Programática: 12.365.0007.2018 – Manutenção e Atendimento em 

Creche – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo- Ficha 227. 
 
02.28.02 – Divisão de Educação Básica 
Funcional Programática: 12.365.0007.2019 – Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Infantil (Pré-Escola) – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo- Ficha 
242. 

 
4.3.- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso 05 – 

Transferências e Convênios Federais- Q.S.E. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

5.1.- O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias subsequente 
à entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo 
setor competente.  

 
5.2. O valor a ser pago corresponderá às quantificações entregues em cada 

momento, sendo tal situação comprovada pelo responsável do setor. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

6.1.- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões dos bens contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
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valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93, 
atualizada pela Lei no 9.648/98. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

 
7.1.- São obrigações da CONTRATADA: 

 
 
7.1.1.- Responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou 

indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo entregar 
os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à 
legislação vigente.  

7.1.2.- Responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do 
bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, 
remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em 
razão da avença. 

 
7.2.- São obrigações da CONTRATANTE: 

 
7.2.1.- Obriga-se a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao 

pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a 
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

7.2.2.- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual. 
7.2.3.- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

entrega do objeto licitado, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
7.2.4.- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 A fiscalização durante a execução do objeto do contrato será exercida no 
interesse da Prefeitura Municipal de Tabapuã - SP e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
licitante contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
8.2. A Prefeitura de Igarapava se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte 

os produtos entregues em desacordo com o contrato e as determinações da Secretaria 
Municipal de Educação, devendo a licitante contratada providenciar a substituição, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, após a comunicação feita pela Administração acerca da irregularidade. 
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8.3. Quaisquer exigências da Fiscalização do contrato, mediante nomeação deste e 
ainda, do gestor, para este fim, inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela licitante contratada.  

 
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: 
 

9.1.- Pelo atraso injustificado na entrega dos bens, sujeita-se a CONTRATADA às 
penalidades previstas no caput do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, na seguinte conformidade:  

9.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades 
para as quais haja concorrido; 

9.1.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por 
dia de atraso no cumprimento dos prazos, até o limite de 20 (vinte) dias  

9.1.3. Multa de 10,00% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de sua 
rescisão por culpa do contratado; 

9.1.4. Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, ou 
contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual que implique 
desatendimento da entrega dos produtos; 

9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de 
Tabapuã, nos casos de falta grave, decorrente de situações enquadráveis como tipificações 
penais ou má fé do contratado, com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 

 
9.2. Em qualquer das hipóteses que implique sanções de multa, é assegurado ao 

Município o direito de optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser 
efetuado à empresa contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
10.1.- A rescisão contratual poderá ser: 
10.1.1.- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 

previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 
10.1.2.- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 
 
10.2.- A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos 

termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.  

10.2.1.- Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover 
a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que 
advierem do rompimento. 

 
10.3.- Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no artigo 78 da Lei 

8.666/93. 
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10.3.1.- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal 
nº. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

10.3.2.- A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as 
conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 

11.1.- Foro da Comarca de Tabapuã, para qualquer procedimento relacionado com o 
cumprimento do presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1.- Fazem parte integrante do presente Contrato o Processo nº 003/2019 – 

Convite nº 002/2019 e as normas contidas na Lei nº. 8.666/93. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 
 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, -- de ---- de 2019.  

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ 
CONTRATANTE 

------------------ -  Prefeita Municipal 
 

============= 
CONTRATADA 

----------------------- – Cargo 
 

Testemunhas: 
 
1ª___________________________________________ 
   NOME: 
   CPF:  
2ª___________________________________________ 
   NOME:  
   CPF.   
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

Contrato nº --/2019; Respaldo legal: Processo de Licitação nº 003/2019 – 
Modalidade Convite nº 002/2019 Contratante: Município de Tabapuã-SP; CNPJ nº. 
45.128.816/0001-33; Contratada: --------------------------------; CNPJ. nº --.---.---/------- e Inscrição 
Estadual nº ---.---.---.---;  Objeto: Aquisição de Uniforme Escolar (camisetas) para atendimento 
aos alunos da Rede Municipal de Ensino, do ano letivo de 2019; Vigência: 06(seis) meses a contar 
da data de sua assinatura, ocorrendo seu término em xx de xxxxxx de xxxxx; Valor Total R$ --------
-; Classificação Orçamentária: 02 – PODER EXECUTIVO- 02.28.02 – Divisão de Educação Básica- 
Funcional Programática: 12.361.0006.2015– Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.- Ficha 197; 02.28.02 
– Divisão de Educação Básica- Funcional Programática: 12.365.0007.2018 – Manutenção e 
Atendimento em Creche – Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo- Ficha 
227;02.28.02 – Divisão de Educação Básica- Funcional Programática: 12.365.0007.2019 – 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil (Pré-Escola) – Categoria Econômica: 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo- Ficha 242.Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte 
de Recurso 05 – Transferências e Convênios e Federais-Q.S.E.; Data da assinatura: --/--/2019; -----
--------------- - Prefeita Municipal de Tabapuã -PUBLIQUE-SE. 
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ANEXO VIII 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 
  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ/SP 

CONTRATADA:  

CONTRATO N°:  

OBJETO: Aquisição de Uniforme Escolar (camisetas) para atendimento aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, do ano letivo de 2019, conforme quantitativos e especificações constantes 
do Anexo I – Especificação Técnicas e Condições Comerciais 
 
ADVOGADO(S) /NºOAB: (*) ___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil;  

d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
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Tabapuã, XX de xxxxx de xxxx. 
 

 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome:  
Cargo:  
CPF nº               e   R.G. nº  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:  
Telefone(s): Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome:  
Cargo:  
CPF nº               e   R.G. nº  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:  
Telefone(s): 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:                   RG:                   
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

  


