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EDITAL DE CARTA CONVITE PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVICOS Nº 05/2015 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/1071/2015 
MODALIDADE: CARTA CONVITE 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DA REALIZAÇÃO:14/08/2015 
HORÁRIO: 17:00h 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: licitacaofmeniteroi@gmail.com 

 
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI, com sede na Rua 

Visconde de Uruguai nº 414 Centro de Niterói, torna público que, devidamente autorizada 

pelo Presidente, na forma do disposto no processo administrativo n.º 210/1071/2015, fará 

realizar, no dia 14 de Agosto de 2015, às 17:00h horas, no Auditório da CPL, licitação na 

modalidade CARTA-CONVITE,  do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,  que se regerá 

pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas alterações, além das demais 

disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital.  

 

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 por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 

formulação das propostas 

1.2. As empresas convidadas que receberem este edital e as que o retirarem  eletronicamente 

ou via impressa deverão preencher recibo que será disponibilizado no ato, e que será 

anexado ao processo licitatório.  
 
1.3. As empresas não convidadas, mas interessadas em participar desta Licitação deverão ter 
acesso ao Edital em até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes do horário designado para a 
sessão de recebimento e abertura dos Envelopes.  
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1.4 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias úteis 
anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Visconde de Uruguai 414 Centro 
Niterói de 10 horas até 17 horas, ou, ainda, através do Telefone  n.º  21 2719-6459.  
 

1.5 Os convidados e os demais 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 Visconde de Uruguai 414 Centro Niterói de 10 horas 

até 17 horas. 

 
1.5.1 Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação, auxiliado pelo setor responsável 
pela elaboração do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 
(vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com 
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no 
item 1.1. 
 
1.6 Caberá ao Presidente da FME, auxiliada pelo Presidente da Comissão de Licitação, 
decidir sobre a impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os 
interessados, observado o disposto no item 1.1. 

 
2- DO OBJETO 
 
2.1 O objeto da presente CARTA-CONVITE tem por assunto a Contratação de empresa 
especializada em serviços gráficos para reprodução de material didático (Cadernos 
Pedagógicos) a serem utilizados pelos alunos do programa de aceleração das aprendizagens 
do ensino fundamental da rede municipal de educação de Niterói. Conforme as 
especificações constantes do ANEXO III– Termo de Referência do Objeto. 
 

3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

3.1 Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 
FONTE: 205 
PROGRAMA DE TRABALHO: 12.12.361.0043-1125 
NATUREZA DA DESPESA: 33390-32 

 
4 - TIPO DE LICITAÇÃO 
 
4.1 O preço total estimado pela FME para o objeto deste convite é de R$ 79.013,58 
(setenta e nove mil e treze reais e cinquenta e oito centavos), conforme os valores 
constantes na PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇO ESTIMADOS – ANEXO 
II deste edital.  
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5 -  DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Não serão admitidas na licitação as empresas punidas com as sanções prescritas nos incisos 

III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

 
Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 

mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

 

Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no 

artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93. 
 

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO  
 
6.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
6.1.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme 

o caso, os seguintes documentos:  

 
a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 

 

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

e) 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;  

 

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverá 

mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais 

incumbidas da administração; 
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6.2 DAS COOPERATIVAS 
 
6.2.1 Será admitida a participação de cooperativas que atendam às exigências deste ato 
convocatório, no que couber, e apresentem, no envelope de habilitação os seguintes 
documentos: 
 
I – ata de fundação; 
II – estatuto (com ata da assembléia de aprovação); 
III – regimento interno (com ata da aprovação); 
IV – regimento dos fundos (com ata de aprovação); 
V – edital de convocação de assembléia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e 
conselheiros; 
VI – registro da presença dos cooperados em assembléias gerais; 
VII – ata da sess                      
ão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste certame, se 
vencedora; 
VIII – relação dos cooperados que executarão o objeto, acompanhada dos documentos 
comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa. 
 
6.2.2  Não será admitida participação de cooperativas fornecedoras de mão-de-obra, mas 
apenas as prestadoras de serviços por intermédio dos próprios cooperados. 

 

6.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

6.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados 

os seguintes documentos: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;    
 

  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da certidão 

negativa ou positiva com efeitos de negativa; 

 
d) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão 
negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda. 
 
e) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débito para com o INSS (CND) 
e Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular 
quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  
 
6.3.2. Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão apresentar 
a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares) expedidas pelo 
Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do 
Município de Niterói. 
 
6.4  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
 6.4.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos:  
 

a)  Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado (com firma reconhecida, se for 
privado). 

 

6.5- DA DECLARAÇÃO ESPECIFICA 
 
6.5.1 - Declaração de que assegura ter conhecimento da legislação pertinente e demais 
condições previstas no Edital; de que cumpre o disposto no inciso V, art. 27 da Lei nº. 
8666/93; de que não existem fatos supervenientes impeditivos à habilitação da Licitante, de 
que não possui servidor público municipal em seu quadro funcional, e de que se contratado 
for será o responsável pela prestação de serviços de assistência técnica durante o período de 
garantia oferecido pelo fabricante (Anexo VI). 
 
6.4.2 – A cópia autenticada do Certificado do Registro Cadastral emitido pela FME, 
atualizado e vigente na data desta licitação, supre a apresentação dos documentos exigidos 
nas alíneas “b” a “e” relativos à Habilitação Jurídica e “a” e “b” relativos à Regularidade 
Fiscal e trabalhista, devendo a parte declarar sob as penalidades cabíveis, a superveniência 
de fato impeditivo da Habilitação e juntar o restante da documentação relativa à Habilitação.  
 
6.6  DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES 
 
6.6.1  As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-

se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
DAS PROPOSTAS 
 
7.1 No local, data e hora fixados na cláusula 1.1, apresentarão os licitantes suas propostas 

em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e 

“B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações: 
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO  
CARTA - CONVITE Nº 05-2015 
FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITEROI 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CARTA - CONVITE Nº 05-2015 
FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITEROI 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
7.2 Os documentos dos envelopes “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e “B” - 
PROPOSTA DETALHE serão apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo. 
 
7.3 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, 
na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, e rubricados pelo 
representante legal do licitante. 
 
7.4 Pode a Comissão de Licitação pedir a exibição do original dos documentos. 
 
7.5 O ENVELOPE “A” conterá os documentos especificados na cláusula 6. 
 
7.6 Os documentos do ENVELOPE “B” - PROPOSTA DETALHE serão apresentados em 1 
(uma) vias, exclusivamente no impresso padronizado fornecido pela FME (Anexo I ) ou 
modelo idêntico a ser apresentado pelo licitante as quais deverão ser preenchidas por 
processo mecânico ou digitado e devidamente rubricadas pelo representante legal. Os preços 
serão apresentados em algarismos e por extenso e cotados em moeda nacional, 
prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por extenso.  

 
7.7 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta 
ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão de Licitação. 
 
7.8 As empresas participantes poderão ser representadas no ato licitatório por seu 
representante legal, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo 
acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do instrumento 
procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa.  Estes documentos deverão ser 
entregues fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissão de Licitação, junto com os 
envelopes “A” e “B”.  Os licitantes que não se fizerem presentes pela forma estabelecida 
nesta cláusula, ficarão impedidos de se manifestar durante os trabalhos. 
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7.8.1 Do instrumento procuratório mencionado na cláusula 7.8 acima deve constar a outorga 
de poderes para a prática de todos os atos inerentes à licitação, inclusive para desistência de 
recursos. 
 
 
7.8.2  A carta de credenciamento (Anexo IV), a ser apresentada juntamente com a carteira de 
identidade do credenciado e documento que comprove os poderes do outorgante, substitui, 
para todos os fins, a procuração a que se refere a cláusula 7.10, inclusive no que concerne 
aos poderes para a prática de todos os atos da licitação e renúncia ao direito de recorrer. 
 
7.8.3  Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada à 
Comissão de Licitação a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável 
ao bom andamento das sessões públicas. 
 
7.8.4  É vedado a  um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar 
mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes 
envolvidos. 
 
7.9  A cotação de preços será feita em moeda nacional e deverá corresponder aos preços 
praticados pela empresa para pagamento à vista na data de realização da licitação, 
englobando todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos 
custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer 
outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação. Nenhuma reivindicação 
adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

 
8 - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os 
licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os 
licitantes se farão presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos que, 
para tanto, deverão estar munidos da carta de credenciamento, firmada pelo representante 
legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitação, inclusive prestar 
esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à desistência de interposição de 
recurso. 
 
8.2 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça 
necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os 
envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes. Em seguida serão abertos os envelopes 
“A” de todos os licitantes, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos 
os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros 
da Comissão de Licitação. Após a abertura dos envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa 
para julgamento da habilitação. 
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8.3 No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os envelopes “B” serão 
mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente 
com os licitantes presentes devidamente credenciados. 
 
8.4 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada 
ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. Serão considerados 
habilitados os licitantes que atenderem integralmente às condições previstas na cláusula 6 
deste edital. 
 
8.5 Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos 
envelopes “B” – PROPOSTA DETALHE , desde que todos os licitantes renunciem 
expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso serão 
devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes “A” –DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, fechados. 
 
8.6 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, será 
designada data para abertura dos envelopes “B“ – PROPOSTA DETALHE, observado o 
prazo de recurso estabelecido em lei. No caso de todos os licitantes estarem presentes, a 
intimação para a nova data dar-se-á na própria sessão pública, dispensada a publicação na 
imprensa oficial ou notificação. 
 
8.7  Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá 
desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento. 
 
8.8 No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para 
recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por 
todos os licitantes ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas 
de preços dos licitantes habilitados, e devolvidos os envelopes “B”, mediante recibo, aos 
inabilitados. 
 
8.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às 
disposições deste edital, aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem preço 
manifestamente inexeqüível. 
 
8.10  Havendo dúvida sobre a exeqüibilidade de uma ou mais propostas, fixará a Comissão 
prazo não inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s) comprove(m) a 
viabilidade de seus preços, solicitando-lhe(s) a composição dos preços unitários. 
 
8.11 Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observado o 
disposto nas cláusulas 7.9 e 8.12. 
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8.12  Caso alguma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente preço igual ou 
superior ao menor preço em até 10% (dez por cento), ela terá preferência de contratação, na 
forma dos itens seguintes. 
 
8.12.1 Após a abertura das propostas de preço, será facultado à microempresa ou empresa de 
pequeno porte melhor classificada apresentar nova proposta, inferior àquele que foi o menor 
preço, situação em que será o objeto adjudicado em seu favor. O prazo para apresentação da 
nova proposta é de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
8.12.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada, nos termos do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem nos limites de preço da cláusula 8.12, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 
 
8.12.3 No caso de equivalência dos valores apresentados por microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos limites de preço da cláusula 8.12, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
8.12.4 O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a menor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.12.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas cláusulas 8.12.1, 8.12.2 e 
8.12.3, o contrato será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
 
8.13 No caso de empate entre as propostas de menor preço será utilizado como critério de 
desempate o sorteio público, sem prejuízo do disposto na cláusula 8.12.  
 
8.14 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de 
Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram 
origem a tal situação. 
 
8.15 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte 
com débitos fiscais, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, prorrogável por igual 
período a critério da FME. Aguardar-se-ão os prazos de regularização fiscal para a abertura 
da fase recursal. 
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8.15.1 A prorrogação do prazo deverá sempre ser concedida pela FME quando requerida 
pelo licitante, exceto quando exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a 
emissão da Nota de Empenho, devidamente justificados. 
 
8.15.2 A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula 8.16 implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, sendo facultado a FME convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 
 
8.16 O julgamento das propostas-detalhe (envelopes “B”) e a classificação final das 
propostas será objeto de ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. 
 
8.17 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, 
contados da data da sua entrega. 
 
8.17.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da (o) Fundação 
Municipal de educação de Niterói este poderá solicitar a prorrogação da validade da 
proposta por igual prazo. 
 
8.18 É facultada à Comissão 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 constar 
originariamente da proposta. 
 
8.19 A critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevados erros ou omissões formais, 
de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
 
9 -  DA ADJUDICAÇÃO 
 
9.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pela Fundação Municipal de Educação de 
Niterói, será o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 
24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do contrato.  
 
9.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá, o Departamento 
de Alimentação Escolar sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, 
convocar os licitantes remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
10- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
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10.1 efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no 
contrato; 
 
10.2 fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir 
e pertinentes à execução do presente contrato; 
 
10.3  exercer a fiscalização do contrato; 
 
10.4 receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no 
edital e no contrato. 
 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
11.1 entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma 
de execução do contrato, conforme especificado no instrumento contratual; 
 
11.2 entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando 
incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro 
e descarregamento das mercadorias; 
 
11.3 manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato; 
 
11.4 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; 
 
11.5 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou 
desconformes com as especificações;  
 
11.6 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 ou terceiros. 
        
12 - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
12.1 O objeto do contrato não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido no todo ou em 
parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre 
mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do 
Município de Niterói. 
 
12.2 O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá 
atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e 
legislação específica.  
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12.3 Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou 
redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.  
 
13.4 Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas. 
 
13.5 - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações 
decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula 
décima terceira, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da 
subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais 
e legais. 
 
14 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO  
 
14.1 O prazo de execução do objeto será de 30(trinta) dias, a partir da data de assinatura do 
contrato, conforme Termo de Referência - Anexo III.  
 
14.2 O serviço desta licitação deverão ser prestados na forma do cronograma e no local 
indicado no Anexo III– Termo de Referência.   
 
15. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1 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 conseqüências da inexecução 
total ou parcial. 
 
15.2 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída 
de 2 (dois) membros designados pelo Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE NITEROI, conforme ato de nomeação. 
 
15.3 O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, 
na seguinte forma: 
 
a) Provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo 
primeiro, que deverá ser elaborado no prazo de 24 horas após a entrega do serviço;  
 
b)  Definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o 
parágrafo primeiro, após decorrido o prazo de 10 dias úteis, para observação e vistoria, que 
comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais. 
 
15.4 A comissão a que se refere o item 15.2, sob pena de responsabilidade administrativa, 
anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 
competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.  
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15.5 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes 
fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que 
este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 
 
15.6 A instituição e a atuação da fiscalização da prestação do serviço, objeto do contrato, 
não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter 
fiscalização própria. 
 
16 – DO PAGAMENTO 
  
16.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 60 dias úteis, em parcela única ou 
parcelado, conforme cronograma de execução do contrato,  mediante credito em conta-
corrente da contratada, em instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE,  
contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de 
Aceitação referente ao recebimento definitivo. 
 
16.1.1 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 
agência da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo 
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa 
da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente 
naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta 
corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou 
contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 
 
16.2 A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser entregue(s) juntamente com a 
mercadoria, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s).  
Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
NITERÓI  na pessoa do funcionário responsável, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela empresa vencedora. 
 
16.3 A(s)Nota(s)Fiscal(is) Fatura(s) deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, 
pois a divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.  
 
16.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária. 
 
16.5 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor da Fundação Municipal de 
Educação de Niterói, CNPJ: 39.244.595/0001-66, Inscrição Estadual:  Isento, endereço: 
Rua Visconde de Uruguai,414 CEP: 24030-075 Centro- Niterói  Telefone: (21) 2719-
6551/2719-6459 
 
16.6 No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ 
Fatura, os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme 
Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações. 
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16.7 Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou 
indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que 
forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação 
ficando, ainda,  a Fundação Municipal de Educação de Niterói isento de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos. 
 
16.8 Já estarão retido na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as 
Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações. 
 
16.9 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a 
sua contagem a partir da data da respectiva representação. 
 
16.10 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato 
ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira e juros 
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao 
estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.    
 
17 - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
17.1 Poderá ser solicitado à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 dias, contado da 
data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 10 
% (dez) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 
56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.  
 
17.2 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 
liberação.  
 
17.3 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as 
disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento 
de recibo correspondente.  
 
18 - DOS RECURSOS 
 
18.1 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
18.1.1 Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório. 
 
18.1.2 O Presidente de licitação deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 
18.1.3  Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
19.2 - DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA  
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19.2.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da 
síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo 
de 3 (três) dias úteis. 
 
19.2.2 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Presidente da CPL 
concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para 
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
19.2.3 O recurso contra decisão do Presidente da licitação não terá efeito suspensivo. 
 
19.2.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
19.2.5 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. 
 
19.2.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o 
Presidente. 
 
20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na 
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, 
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o 
contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) advertência; 
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo 
com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas 
reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta. 
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública; 
 

20.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.  
 
20.3 A sanção prevista na alínea b deste ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a 
qualquer outra. 
 
20.4 A Aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa previa. 

20.5 A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não 
eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.  
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 20.6 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a 
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo 
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado 
o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do 
contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

20.7 Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício 
do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal 
do contratado. 

20.8 A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Presidente da 
Fundação Municipal de Educação de Niterói, devendo ser precedida de defesa do 
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.  

20.9 O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a 
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.  

20.10 Será remetida à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITEROI cópia 
do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela 
CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral. 

21 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 49 da Lei n.º 
8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do ato 
de revogação ou anulação. 
21.2 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 
previsto no art. 65, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93. 
 
21.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento.  
 
21.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
21.5 Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja recurso 
administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os 
licitantes inabilitados deverão ser notificados a retirar os envelopes de PROPOSTAS 
DETALHE, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação. Se houver recusa expressa 
ou tácita dos interessados, a Comissão de Licitação ou o agente público competente estará 
autorizado a inutilizar os envelopes.  
 
21.6  Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos: 
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ANEXO I –   Propostas-Detalhe; 
ANEXO II –  Planilha de Quantitativos e Preços Unitários; 
ANEXO III – Projeto Básico  
ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de             
                       Habilitação; 
ANEXO VI - Modelo de Declaração Específica; 
 ANEXO VII – Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos legais                         
para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
ANEXO VIII - Minuta de Contato 

 
21.7  Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios 
que informam a atuação da FME.  
 
21.8. Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 
apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos 
fatos.  
 
21.9  O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir quaisquer 
controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela 
decorrentes. 
 

Niterói, 07 de Agosto de 2015. 
 

Lorena Neves Pestana  
Presidente CPL/ Portaria 1002/2014 
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EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 05/2015 

 
ANEXO III 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS 
PARA REPRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CADERNOS PEDAGÓGICOS) A 
SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DAS 
APRENDIZAGENS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE NITERÓI. 
 

OBJETO: 
 

Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para reprodução de 
material didático (cadernos pedagógicos) a ser utilizado pelos alunos do Programa de 
Aceleração das Aprendizagens do Ensino  
Fundamental (do 2º ao 4º ciclos). 
  

      JUSTIFICATIVA:  
 
Ao verificar os dados das Unidades Escolares relativos a Distorção idade serie e receber a 
demanda de professores e equipes da Rede, foi possível constatar que, apesar das diversas 
iniciativas da Fundação Municipal de Educação, no intuito de acabar com o fracasso escolar, 
este ainda afeta um quantitativo expressivo de alunos do Ensino Fundamental. 
 
O fracasso escolar tem cotidianamente distanciado um grande numero de discentes pela 
trajetória escolar regular, dado que, ao não alcançar o nível de conhecimento formal 
esperado pelo Sistema de e Ensino, ao final de cada etapa/ciclo, esses jovens setem-se 
desmotivados, configurando, assim um aumento considerável de indisciplina em sala de 
aula. Compreende-se que os motivos desse fracasso são variados, incluindo questões sociais 
que extrapolam, em muitos casos, os limites dos muros da escola. Entende-se também que a 
situação de distorção pode gerar desinteresse pelo espaço escolar, interferindo na 
assiduidade e ocasionando baixa autoestima dos estudantes, frustrações aos professores e 
gestores, que se setem importantes diante do insucesso de seu alunado. 
 
Diante dessa realidade um trabalho diferenciado com esse grupo de alunos, objetivando não 
garantir o acesso a escolaridade obrigatória, mas também sua permanência na escola, bem 
como seu sucesso. Consideramos que o convívio com alunos de uma mesma faixa etária é 
uma variável importante a ser considerada neste peroceso, daí a necessidade de reagrupar 
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esses alunos nas turmas de Aceleração das Aprendizagens. Queremos acolher as diferenças, 
entendendo-as como característica fundamental do ser humano, porem atentos ao fato de que 
tais diferenças não podem desqualificar o direito a aprendizagem e ao conhecimento.   
 
Com relação à dinâmica de trabalho, acreditamos ser essencial a formulação de uma matriz 
de referencia diferenciada para o Programa de Aceleração de aprendizagens, visando a um 
ensino que permita o alcance de conhecimentos práticos e significativos. Abrimos espaço 
nessa matriz para uma Parte Diversificada, com a finalidade de inserir os adolescentes e 
jovens em projetos educacionais interessantes e variados. 
 
Além disso, julgamos relevante pensar em turmas com um numero reduzido de alunos, para 
que estes recebam maior atenção por parte do corpo docente e tenham um acompanhamento 
mais consistente com relação a sua aprendizagem. 
 
Cabe destacar, ainda, a relevância de produção e reprodução de um material didático 
especifica que tem como principio atender para as especificidades do Programa, já que os 
livros didáticos oferecidos pelo Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD) estão 
orientados por disciplinas, considerando um matriz de referencia de cunho universalista que, 
por muitas vezes, não contemplam as lacunas de aprendizagem acumuladas pelos 
estudantes. Assim, buscamos, a partir da realidade educacional concreta e das dificuldades 
de aprendizagem que se apresentam individualmente, alternativas para o enfrentamento da 
defasagem detectada na vida escolar dos estudantes da Rede Municipal. Consideramos que 
buscar referencia dos alunos como ponto de partida do trabalho pedagógico, com vistas a 
ampliação e consolidação de conceitos, de maneira a possibilitar um inserção consciente e 
qualificada no mundo atual será de extrema importância para a elaboração de um material 
didático que motive a reflexão e a participação destes estudantes, atuando como fio condutor 
para a consolidação de sua aprendizagem. Nesse sentido, justifica-se o pedido de autorização 
para contratação de empresa de serviços de reprodução do material elaborado por 
profissionais de educação da Rede Municipal, cujo conteúdo representa um esforço de 
adequar temas, habilidades e metodologias mais coerentes com as demandas detectadas.  
 
PUBLICO ALVO: 
 
Cerca de 1.200 alunos dos anos iniciais e 1.350 alunos dos anos finais, participantes do 
Programa de Aceleração das Aprendizagens do Ensino Fundamental Regular de Rede 
Municipal de Educação Niterói.  
 
 
 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 
Trata-se de material didático em forma de caderno pedagógicos produzidos por profissionais 
da rede municipal, que se apresenta de forma coerente e esteja em conformidade com a 
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proposta de aceleração das aprendizagens. tal material propõe-se a estimular um trabalho 
dinâmico, objetivo, comprometido com valores éticos e sociais, que contemple temas 
transversais e incentive o professor a utilizar novas tecnologias, integradas a um que vise ao 
desenvolvimento de conhecimentos práticos e significativos para o grupo discente. Além 
disso, as temáticas elencadas perpassam todas as áreas de conhecimento, para a promoção de 
um ensino interdisciplinar. Trata-se do seguinte material.  
 

� Capa e contra capa plastificada em papel cartão na cor laranja com a logo da FME. 
� Folhas internas coloridas. 
� Espiral branco 

 
Ensino Fundamental I 
 

• 600 cadernos pedagógicos nº 1 – Niterói: meio ambiente (2º CICLO, contendo 62 
paginas). 

• 600 caderno pedagógicos nº 2 – Estatuto da Criança e do Adolescente/ Direitos 
humanos (2º CICLO, contendo 78 folhas). 

Totalizando: 1.200(mil e duzentos exemplares) – 84.000(oitenta e quarto mil copias) 
 
 

Ensino Fundamental II 
5º ano – Caderno I - Alunos 

Alunos Folhas Total de Copias 
455 61 27.755 

 
5º ano – Caderno I - Professores 

Professores Folhas Total de Copias 
45 62 2.790 

 
5º ano – Caderno II - Alunos 

Alunos Folhas Total de Copias 
455 77 35.035 

 
5º ano – Caderno II - Professores 

Professores Folhas Total de Copias 
45 78 3.510 

 
3º ciclo – Língua Portuguesa- Alunos 

Alunos Folhas Total de Copias 
1350 70 94.500 
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3º ciclo – Língua Portuguesa  - Professores 
Professores Folhas Total de Copias 

54 95 5.130 

 
3º ciclo – Matemática- Alunos 

Alunos Folhas Total de Copias 
1350 120 162.000 

 
3º ano – Matematica - Professores 

Professores Folhas Total de Copias 
54 120 6.480 

 
4º ciclo – Língua Portuguesa- Alunos 

Alunos Folhas Total de Copias 
1350 75 101.250 

 
4º ciclo – Língua Portuguesa  - Professores 

Professores Folhas Total de Copias 
54 75 4.050 

 
 

4º ciclo – Matemática- Alunos 
Alunos Folhas Total de Copias 

1350 66 89.100 
 

4º ano – Matemática - Professores 
Professores Folhas Total de Copias 

54 73 365 

 
Total de copias para os alunos: 352.350 
Total de copias para os professores: 22.325 
Total geral: 374.675 

 PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO: 

O prazo e a forma de pagamento serão definidos pelo setor de orçamento da 
Fundação Municipal de Educação de Niterói.  
 
 
 
 
 



Processo 
210/1071/2015 

Data  
06/03/2015 

Rubrica: Fls. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
Espera-se que o material didático em questão seja uma oportunidade significativa para a 
melhoria da aprendizagem dos estudantes e contribua efetivamente para a garantia dos 
direitos a Educação.  

 
 

 
 
 
 

Patrícia Gomes Pereira 
Superintendência de Desenvolvimento de Ensino 

Mat. 235.303-5/FME 
 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processo 
210/1071/2015 

Data  
06/03/2015 

Rubrica: Fls. 

 
 

 
 

EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 05/2015 
 

 
ANEXO IV 
MODELO 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
À 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI – RJ 
 
 
 
 
Ao Presidente da CPL, 
 
 
Pela presente, fica credenciado o Sr. _______________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ___________, expedida em ___/___/___ e CPF nº _______________, para 
representar a empresa _______________________, inscrita no CNPJ nº _______, na Carta convite 
nº 05/2015, a ser realizada em ___/___/___, nessa Fundação, às ___ horas, podendo, para tanto 
praticar todos os atos necessários, inclusive poderes para formular ofertas e lance de preços, 
prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à 
desistência de interpô-los. 
 
 
                                                         Atenciosamente, 
 
 
 
                                          Em __________ de ____________ de 2015. 
 
 
                                  ____________________________________ 
                                            Assinatura do representante legal 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
1 – Esta Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da Empresa e assinada pelo seu 
representante legal ou mandatário, e entregue no ato do credenciamento de forma avulsa, 
fora de qualquer dos envelopes. 
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EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 05/2015 
 

ANEXO V 
 
 
 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
À 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI -RJ 
 
Ao Presidente da CPL, 
 
 
 
 
 
A ................................. (empresa licitante), inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no 
............................ e do CPF no ........................., para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 
Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos para participação na licitação na modalidade carta convite referida em epígrafe. 
 
 
 
 

Em _____ de ______________ de _____. 
 
 
 
                       ____________________________________________ 

(representante legal) 
OBSERVAÇÕES: 
1 – Esta Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da Empresa e assinada pelo seu 
representante legal ou mandatário, e entregue no ato do credenciamento de forma avulsa, 
fora de qualquer dos envelopes. 
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EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 05/2015 
 
 

ANEXO VI 
 

 
DECLARAÇÃO ESPECÍFICA 

 
À 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI -RJ 
 
Ao Presidente da CPL, 
 
Em atenção ao Edital de Licitação da CARTA CONVITE nº 05/2015, declaramos 
que:  

 
• Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta e 

demais condições previstas no Edital e seus anexos; 
• Atestamos o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei n.º 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. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ). 

• Não existem fatos supervenientes impeditivos da habilitação nesta licitação; 
• Não possui servidor público municipal em seu quadro funcional; 
• Garantimos o prazo de validade da presente proposta por 60 (sessenta) dias corridos a 

partir da data de sua apresentação; 
• Se contratada for, seremos responsável pela prestação deserviço de assistência técnica, 

durante o período de garantia estabelecido no Edital; 
 
 
 
 

Em ________ de ________ de 2015. 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
1 – Esta Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da Empresa e assinada pelo seu 
representante legal ou mandatário, e entregue dentro do envelope de documentação 
 



Processo 
210/1071/2015 

Data  
06/03/2015 

Rubrica: Fls. 

 
 
 

 
 

EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 05/2015 
 

ANEXO VII 
 
 

MODELODE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE  OS REQUISITOS LEGAIS 
PARA QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 
 

  
À 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI -RJ 
 
Ao Presidente da CPL, 
 
 

A ................................. (empresa licitante), inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, 
que encontra-se enquadrada como (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte),na forma da Lei 
LC nº 123/2006; 
 
 
 
 

Local, em _____ de ______________ de _____ 
 
 
 

____________________________________________ 
(representante legal) 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
1 – Esta Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da Empresa e assinada pelo seu 
representante legal ou mandatário, e entregue no ato do credenciamento.  
 


