Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores

PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
REGISTRO DE PREÇOS

1 - DA LICITAÇÃO
1.1. A Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, torna
público, para conhecimento dos interessados que se acha aberto Edital de Licitação, na Modalidade de
Pregão Presencial para futura e eventual contratação de empresa para Compras e Serviços, que se
realizará nos termos do presente e no que preceitua a Lei Federal Lei 10.520/02 e subsidiariamente
pela Lei N° 8.666/93, alterada pela Lei Federal N° 8.883 de 08 de Junho de 1994 entre outros
dispositivos legais aplicados a espécie.
1.2. A abertura dos envelopes ocorrerá dia 23/04/2021, às 10:30h, na secretaria da Câmara
Municipal, Junto a Câmara Municipal, na Rua Boa Vista, 309, Centro – Iporã do Oeste – SC.
1.3. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas deverão ser
entregues até as 10:15h no mesmo local, e data estabelecida na cláusula 1.2. deste Edital.
1.4. Não serão aceitas documentação e proposta entregues fora do prazo estabelecido na
cláusula 1.3. deste Edital.
1.5. Esta Licitação é do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO para REGISTRO DE
PREÇOS.

2 - DO OBJETO
2.1. O presente Edital tem por objetivo receber propostas para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
PASSAGENS AÉREAS, PARA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO
OESTE/SC, compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, endosso,
reembolso, de acordo com as necessidades da Câmara de Vereadores do Município de Iporã do
Oeste/SC, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, os quais
passam a fazer parte do presente processo licitatório e os serviços abaixo descritos:
2.1.1. Fornecimento e reserva de bilhetes de passagens e serviços de transporte aéreos
nacionais e internacionais;
2.1.2. Assessoramento para definição de melhor roteiro, horário, frequência de voos (partida e
chegada), escalas, tarifas aéreas e terrestres nacionais, tarifas promocionais à época da retirada dos
bilhetes e desembaraço de bagagens;
2.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando a
Administração à aquisição total.
2.3. A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação pela Câmara, deverá
atender as seguintes exigencias:
2.3.1. Fornecer os serviços quando solicitados mediante Ordem de Fornecimento emitida pela
Câmara.
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2.3.2. A empresa vencedora deverá fornecer qualquer quantidade solicitada pela Câmara de
Vereadores do Municipio de Iporã do Oeste/SC, não podendo portanto estipular em sua proposta de
preços, cotas mínimas ou máximas, para fornecimento dos serviços.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constante deste Edital.
3.2. A participação na disputa da licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão do
proponente ás condições deste Edital.
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) Em processo de falência ou recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução
ou em liquidação;
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou
que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
c) Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre
si qualquer que seja sua forma de constituição.
d) Estrangeiras que não funcionem no País.
3.4. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou
responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.
4 – DO CREDENCIAMENTO.
4.1. O credenciamento deverá ser realizado no dia marcado para a abertura da licitação até as
10h45min, conforme previsto no preâmbulo deste edital, quando os representantes das empresas
licitantes deverão apresentar ao Pregoeiro documento que comprove a existência dos poderes
necessários para representar a empresa, formular propostas verbais e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame;
4.2. Deverão ser apresentados no ato do credenciamento, apartado dos envelopes, em 01
(uma) via (autenticada em cartório ou o documento original e uma cópia simples), os seguintes
documentos:
4.2.1. Comprovante de Inscrição e de situação cadastral da Pessoa Jurídica (CNPJ);
4.2.2. Cópia autenticada do Contrato Social/Estatuto consolidado, acompanhado das
alterações posteriores, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, indicando os
administradores em exercício. No caso de Sociedades por Ações, também deverá ser apresentada Ata
da Assembleia da última eleição dos administradores;
4.2.2.1. Se no ato do credenciamento a empresa estiver representada por administrador em
exercício, cópia (autenticada em cartório ou o documento original e uma cópia simples) da Cédula de
Identidade e CPF do administrador;
4.2.3.1. Se no ato do credenciamento a empresa estiver representada por procurador,
procuração com firma reconhecida em cartório dando poderes para praticar todos os atos inerentes
ao certame, em especial formular propostas e lances, firmar acordos, interpor ou desistir de recursos
devidamente assinada; acompanhada de cópia (autenticada em cartório ou o documento original e uma
cópia simples) da Cédula de Identidade e CPF do procurador;
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4.3. Declaração de aceitação das condições do presente Edital, sem restrições de qualquer
natureza, e que se vencedora fornecerá o objeto desta licitação pelo preço proposto e de ciência que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme Art. 4º, Inciso VII da Lei nº 10.520/02
(Modelo constante no Anexo II);
4.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, que tenham interesse em participar
deste certame usufruindo dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão
observar o disposto nos subitens seguintes:
4.4.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação
da seguinte documentação:
4.4.1.1. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o
seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que
não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas
Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, no
caso de querer utilizar-se dos benefícios da Lei, ao contrário dispensa-se a apresentação da mesma.
A Certidão somente será considerada válida quando emitida dentro do ano corrente;
4.4.1.2. Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devidamente assinada
pelo contador e representante legal da empresa, no caso de querer utilizar-se dos benefícios da Lei nº
123/2006, ao contrário dispensa-se a apresentação da mesma (Modelo constante no Anexo IV);
4.4.2. A não comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, não é
motivo para o não credenciamento, inabilitação ou desclassificação da proposta, mas sim, o não
exercício do direito de preferência assegurando pela Lei Complementar 123/2006.
4.5. Apenas a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido,
para este efeito, apenas 01 (um) representante por licitante interessada;
4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante;
4.7. A não comprovação de que o interessado possui poderes para representar a licitante no
certame bem como a não apresentação ou incorreção de algum documento de credenciamento, e
ainda, o não credenciamento ou a ausência de credenciado implicará na impossibilidade de participar
da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, participando do certame tão somente com
sua proposta escrita;
4.8. Ultrapassado o prazo acima previsto, estará encerrado o credenciamento bem como o
recebimento dos envelopes e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes
no certame.
5 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS.
5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes n° 1 e 2.
5.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
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Envelope n° 01 – Proposta
Razão Social:
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste/SC.
Processo Licitatório n° 005/2021
Pregão Presencial nº 003/2021
Envelope n° 02 – Habilitação
Razão Social:
Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste/SC.
Processo Licitatório n° 005/2021
Pregão Presencial nº 003/2021
6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA (Envelope n° 01)
6.1. A proposta deverá ser redigida em Língua Portuguesa, com clareza, sem entrelinhas,
emendas ou rasuras, assinada e rubricada pelo representante legal, além de conter os itens
consignados a seguir:
6.1.1. O CNPJ da Licitante, a Razão Social, o Endereço, o Nome Legível do Representante
Legal, seu RG e CPF.
6.1.2. Descrição do objeto da presente licitação, conforme item 1 (Objeto) e Anexo I deste
Edital.
6.1.3. Deverá apresentar o percentual de desconto sobre preços das tarifas normais ou
promocionais pela venda de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais (excluída
a taxa de embarque) e serviços correlatos.
6.1.4. Nos percentuais de desconto, serão considerados até a segunda casa decimal, inclusive.
O desconto será de, no mínimo, 2,50% (dois vírgula cinco por cento).
6.1.5. No percentual de desconto ofertado, que deverá ser único, grafado numericamente e por
extenso, deverão estar incluídos, obrigatoriamente, todos os custos necessários para o cumprimento
do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado.
6.1.6. Na proposta, para fins tão somente de classificação, o licitante deverá aplicar o
percentual de desconto único ofertado, pelo volume de vendas estimado pela Câmara Municipal de
Iporã do Oeste, pelo período de 12 meses, que é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6.2. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item,
prevalecerão os primeiros. Ocorrendo discordância entre valores numéricos e por extenso prevalecerão
estes últimos.
6.3. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original, em
fotocópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou publicação em Órgão
da Imprensa Oficial.
6.4. O prazo de validade da proposta será de 12 (doze) meses contados da data da
apresentação e abertura da proposta.
6.4.1. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado
o prazo acima.
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6.5. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus Anexos.
6.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital;
6.7. O percentual de desconto ofertado será aplicado sobre o valor dos serviços
efetivamente prestados.
6.8. A proposta deverá ser elaborada conforme o que se pede nos anexos I e V.
6.9. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente na reunião de abertura dos envelopes "Proposta" com poderes para esse fim.
6.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja
com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos
originais.
6.11. Poderão ser corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação;
7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” (Envelope n° 02)
7.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir
relacionados:
7.1.1. Habilitação Jurídica:
7.1.1.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.1.1.2. Prova de Localização e Funcionamento da empresa (alvará municipal);
7.1.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista:
7.1.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, da sede da proponente;
7.1.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda ESTADUAL, da sede da proponente;
7.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL;
7.1.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
7.1.2.5. Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.1.2.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), ou algum outro que venha
a substituí-lo;
7.1.3. Habilitação Financeira:
7.1.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial em vigor, expedida pelo
Cartório Distribuidor da Comarca da Sede da proponente.
7.1.4. Habilitação Técnica:
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7.1.4.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o licitante fornecido serviço compatível
com características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do
signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os prazos das
atividades executadas ou em execução pela licitante;
7.2. DECLARAÇÃO expressa do licitante ratificando a observância rigorosa do art. 7°, XXXIII,
da Constituição Federal que proíbe o trabalho noturno ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e
de qualquer trabalho, a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo nas condições de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos. (ANEXO III).
7.3. A cópia de certidões de regularidade emitida via internet não precisam ser autenticadas.
As referidas certidões terão sua validade confirmada pela mesma via pela Comissão de Licitação.
7.4. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade.
7.5. Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180(cento e oitenta)
dias da data de sua emissão, salvo legislação específica.
8 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1 – Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do presente pregão, protocolizando pedido em até 02 (dois) dia úteis antes da data fixada
para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no subitem 1.2 deste Edital ou através
do e-mail camara@camaraipora.sc.gov.br, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.
8.2 – Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
9 - DAS AMOSTRAS E PROSPECTOS
9.1. A Comissão Permanente de Licitação, quando julgar necessário, solicitará amostra e/ou
prospectos a fim de obter maiores esclarecimentos sobre o objeto ofertado, o que deverá ser
providenciado dentro dos 03 (três) dias úteis, após o recebimento da solicitação.
10 - DO JULGAMENTO
10.1. A presente licitação, para efeito de julgamento, será do tipo MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO.
10.2 No Curso da sessão, o autor da oferta com maior percentual de desconto e os das ofertas
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor.
10.3. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
10.4. As proponentes classificadas no item anterior serão facultadas a apresentação de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, encerrando-se essa fase quando não houver
mais lances.
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10.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
10.6. Somente o pregoeiro poderá definir qual o critério de lances, ou seja, se a redução em
relação à melhor proposta será em percentual, se será mediante redução em reais, e qual a redução
mínima, visando à agilidade na licitação. Ressalta-se que no decorrer dos lances, poderá, a critério do
pregoeiro, ser alterado o critério e o valor de redução.
10.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas,
o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
10.7.1. O pregoeiro convocará a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, detentora da
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por
cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor
classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
10.7.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas,
nas condições do subitem 10.7.1.
10.8. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de
classificação, as demais Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, cujos valores das propostas,
se enquadrem nas condições indicadas no subitem 10.7.1.
10.9. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem
13.7, seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não será assegurado o direito de preferência,
passando-se desde logo, à negociação do preço.
10.10. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 10.7.1 e 10.8, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o
subitem 10.7, com vistas à redução do preço.
10.11. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do(s) menor(es)
preço(s), decidindo motivadamente a respeito.
10.11.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os
preços praticados no mercado, coerentes com cada item do objeto ora licitado.
10.11.2. O pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços,
bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.
10.11.3. Considerada(s) aceitável(is) a(s) oferta(s) de menor preço, por item, será(ão) aberto(s)
o(s) envelope(s) contendo os documentos de habilitação de seu(s) autor(es).
10.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos da habilitação
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:
a) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
10.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do
processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
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10.13. A administração não se responsabiliza pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados
os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
10.14. O Pregoeiro poderá, a seu exclusive critério, solicitar informações complementares, para
efeito de julgamento das propostas, caso a Proponente não atender com clareza o solicitado em Edital,
conforme determina o art. 43 § 3°, da Lei 8.666/93.
10.15. Serão desconsiderados os itens da proposta que contiver emendas, rasuras ou borrões,
salvo quando a empresa fizer acompanhar uma errata, preferencialmente em 02(duas) vias, em papel
timbrado e devidamente assinado pelo proponente ou seu representante legal.
10.16. Serão desclassificadas:
10.16.1. As propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório;
10.17. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura
do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta,
para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital, sobretudo as constantes do item
7.
10.18. Verificado o atendimento das exigências contidas no edital, o licitante será declarado
vencedor.
10.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
10.20. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (artigo 43, da Lei
Complementar nº 123/2006).
10.21. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do artigo 43, da Lei Complementar
nº 123/2006).
10.22. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43, da Lei
Complementar nº 123/2006, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
11 - DOS RECURSOS
11.1. Caberá junto a Câmara Municipal de Iporã do Oeste – SC, recurso, com efeito suspensivo,
nos casos de:
11.1.1. Habilitação ou Inabilitação do licitante.
11.1.2. Do julgamento das Propostas.
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11.2. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões
de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
11.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro ao licitante vencedor.
12 – DOS PODERES DO PREGOEIRO
12.1 – O Pregoeiro, no decorrer do certame poderá:
12.1.1 – Advertir os licitantes;
12.1.2 – Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser
reduzidos;
12.1.3 – Estabelecer o tempo para o oferecimento dos lances verbais;
12.1.4 – Permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes
à sessão, através de telefone celular ou outros meios;
12.1.5 – Suspender a etapa de lances e/ou determinar a suspensão da sessão, designando
nova data para continuação, a seu critério;
12.1.6 – O pregoeiro tem poder de polícia, durante a sessão.
13 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A Licitante adjudicada deverá comparecer a Câmara Municipal de Vereadores de Iporã
do Oeste, no prazo de 05 dias, contados do Recebimento da Notificação de Homologação, para assinar
a Ata de Registros de Preços, sob pena de decadência desse direito.
13.2. É facultado à Administração, quando a(s) proponente(s) vencedora(s) não atender(em) à
convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, convocar outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para após aprovado o respectivo laudo, comprovados os requisitos
de habilitação e feita a negociação, assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
13.3. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será considerado o simples fato da
empresa vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta final, por esta
Comissão, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão. Em caso de não atendimento ou
recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado ao Órgão Gerenciador convocar a segunda
colocada para, ao mesmo preço e condições da primeira colocada, estar em condições de fornecer
materiais, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;
13.4. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de
Registro de Preços que terá validade de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura;
13.5. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados
no mercado;
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13.6. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Municipal poderá ou
não contratar todo ou quantidades parciais do objeto deste Pregão, ficando reduzido, automaticamente,
o saldo remanescente no término de validade da(s) Ata(s);
13.7. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio
da empresa ou procurador devidamente acompanhado, do contrato social ou procuração, e cédula de
identidade para ambas as hipóteses.
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas as seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Câmara Municipal pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal pelo prazo de 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos, pagamento de multa de 20% sobre o valor
estimado da contratação e pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova
licitação para o mesmo fim.
d) executar o contrato com atraso injustificado: à penalidade de multa de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de atraso,
limitada ao total de 20% (vinte por cento).
e) Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Câmara de Vereadores do Município de Iporã
do Oeste poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa detentora as sanções previstas artigo 7
da Lei Federal nº 10.520/2002, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da(s) obrigação(ões)
não cumprida(s).
14.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Câmara de Vereadores enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
15 –DO REAJUSTE
15.1. Os preços ajustados não sofrerão qualquer tipo de reajuste durante a vigência deste.
16 - DO PAGAMENTO
16.1. A Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste se compromete a efetuar o
pagamento da seguinte forma:
16.1.1. Em até 10 (dez) dias após a prestação dos serviços licitados e apresentação de Nota
Fiscal;
17 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
17.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições;
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17.2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
dos itens licitados, respeitados os limites legais, conforme estabelece o §1°, artigo 65 da Lei 8.666/93;
17.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste
certame, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independente de transcrição;
18 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS
18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
18.1.1. Automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência;
b) Quando não restarem fornecedores registrados;
18.1.2. Por iniciativa da Administração Municipal, quando, sem prejuízo dos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei Federal 8.666/93:
a) O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja,
não cumprir o estabelecido no Edital;
b) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
c) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
d) O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
f) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado.
18.1.3. A pedido do fornecedor, quando:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
18.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
18.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas no Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
18.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita por
meio de documento oficial.
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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19.1. A Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste reserva-se o direito de transferir
ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência
administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.
19.2. No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á às 11 horas do primeiro dia útil,
após a data anteriormente marcada.
19.3. Faz parte integrante deste edital de licitação:
19.3.1. ANEXO I – Especificação e Quantitativos;
19.3.2. ANEXO II – Declaração de Pleno Atendimento;
19.3.3. ANEXO III – Declaração de Menores;
19.3.4. ANEXO IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
19.3.5. ANEXO V - Modelo de Formulário de Cotação de Preços;
19.3.6. ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;
19.4. Esta licitação é regida pelas disposições da Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente da Lei
8.666/93.
19.5. Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Vereadores do
Município de Iporã do Oeste, na Rua Boa Vista, 309, Centro, de Segunda a Sexta-Feira, das 07h45min
às 11h45min e das 13h15min às 17h15min ou pelo telefone (049) 3634.1322.
19.6. Todas as controvérsias ou reclamações relativas ao presente processo licitatório serão
resolvidos pela Comissão de Licitações, administrativamente, ou no foro da Comarca de Mondaí/SC,
se for o caso.
Município de Iporã do Oeste – SC, 09 de abril de 2021.

___________________________________
Mário Heck
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Iporã do Oeste
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO
1 – Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais,
compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, endosso, reembolso, de
acordo com as necessidades da Câmara de Vereadores.
ITEM
01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Fornecimento e reserva de bilhetes de passagens e
serviços de transporte aéreo nacional e internacional.

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)

30.000,00

* O valor acima estimado não significa compromisso de realização da despesa.
2 – A Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste/SC optou em estabelecer como critério de
desconto o maior percentual de desconto sobre os preços das tarifas normais ou promocionais pela
venda de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais (excluída a taxa de embarque) e
serviços correlatos, por entender que esse critério é mais vantajoso à administração, admitindo maior
competitividade entre os licitantes.
Outro critério utilizado neste tipo de licitação é o de maior percentual de desconto sobre a Taxa
de Remuneração da Agência de Viagens - RAV. Avaliou-se, contudo, que este critério limita a
competitividade e menos vantajoso à administração.
Nas pesquisas realizadas sobre o objeto licitado por outros órgãos da administração pública,
constatou-se que quando adotado o critério de maior percentual de desconto sobre a Taxa de
Remuneração da Agência de Viagens - RAV, os valores apresentados pelos licitantes chega até mesmo
a 100% de desconto sobre a RAV, o que deixa claro que as agências de viagens obtém algumas/outras
vantagens com a venda de bilhetes das companhias aéreas, autorizando que o desconto seja aplicado
sobre o valor das tarifas sem que isso implique em inexequibilidade do objeto.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa ___________________________________,
inscrita no CNPJ n° _______________________, cumpre as exigências do artigo quarto, inciso VII da
Lei 10.520/2002, ou seja:
“Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo
a indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório”.

_______________________________, _____ de ____________________ de 2021.

-------------------------------------------------------------Assinatura e Carimbo
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

Declaramos
para
os
devidos
fins
que
a
empresa
_____________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
n°
________________________, cumpre as exigências do artigo sétimo, inciso XXXIII da constituição
federal, ou seja:
“Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.”

Iporã do Oeste - SC, _____ de _______________________ de 2021.

________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA
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ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que
a empresa.............................................................., inscrita no CNPJ nº ......................................., por
meio de seu representante legal, ser MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos
termos do enquadramento previsto na Lei complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos
termos declaramos conhecer.

__________________, _____ de _______________ de 2021.

_________________________________________________________________________
Nome e Assinatura do Administrador da Empresa ou do Procurador

__________________________________________________________________
Nome e Assinatura do contador responsável pela empresa
CRC:............................
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ANEXO V

MODELO DE FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
Processo Licitatório n° 005/2021
Pregão Presencial n° 003/2021

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Representante Legal:
CPF:
Identidade:

I
tem

Descrição dos Serviços

Desconto Percentual Ofertado

1

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas
e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
* Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no
edital.
Validade da Proposta: Vigência da Ata de Registro de Preços.

Data: ________ / ________/ _____________.

________________________________________
Representante Legal da Proponente
Assinatura
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ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES.
Aos (
) , a CÂMARA DE VERADORES DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, Estado
de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Boa Vista, 309, Centro,
na cidade de Iporã do Oeste/SC, com CNPJ sob nº 80.628.753/0001-85, neste ato representada pelo
Presidente Sr. Mário Heck, portador do CPF nº 296.120.559-04, no uso da competência que lhe foi
atribuída regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado,
vencedor do Processo Licitatório nº 003/2021, sob o regime de compras pelo sistema de registro de
preços para contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de
passagens aéreas, observadas as disposições contidas nas Leis nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº.
8.078/90, Lei nº. 10.520/2002.
1. DO FORNECEDOR REGISTRADO
1.1 - A partir desta data, fica registrado, observada a ordem de classificação, o preço do
fornecedor, a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento dos serviços constantes
do Anexo I deste instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
a) Descrição do(s) item(s):

Item

001

Unid.

Quantidade
estimada

Discriminação

Marca

Fornecimento
e
reserva de bilhetes
de passagens

Serviço
de
transporte aéreo
Nacional
e
Internacional

Preço
Unitário R$

Preço
Total R$

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO
2.1 - O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Câmara de Vereadores do
Município de Iporã do Oeste, mediante emissão da respectiva Ordem de Compra/Serviço, observadas
as disposições contidas no Edital do Processo Licitatório de Pregão Presencial para Registro de Preços
nº 003/2021.
2.2 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento,
pelo Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de
Preços e do Edital de Pregão Presencial nº 003/2021, que se fará de acordo com a necessidade da
municipalidade.
2.3 - O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigência desta Ata de Registro de Preços.
3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
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3.1 – A existência de preços registrados não obriga a Câmara de Vereadores a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
3.2 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
dos itens licitados, respeitados os limites legais, conforme estabelece o §1°, artigo 65 da Lei 8.666/93.
3.3 - Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da
Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
3.3.1 - A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no artigo 65
da Lei Federal nº 8.666/93.
3.4 - Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d”, inciso II do artigo 65
da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
3.5 – A Câmara de Vereadores adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e
administração da presente Ata.
3.6 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão
divulgados em meio eletrônico.
3.7 - A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daquele existente no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar a empresa
fornecedora registrada para negociar o novo valor.
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 - Os pagamentos devidos aos vencedores serão efetuados EM ATÉ 10 DIAS APOS O
FORNECIMENTO dos serviços e efetiva apresentação da nota fiscal. A nota fiscal deverá conter todas
as especificações dos materiais, conforme itens, objeto deste Edital, devidamente atestada pela
Secretaria responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.
5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Câmara de Vereadores:
5.1.1 - Automaticamente:
5.1.1.1 - Por decurso de prazo de vigência;
5.1.1.2 - Quando não restarem fornecedores registrados;
5.1.1.3 – Pela Câmara de Vereadores, quando caracterizado o interesse público.
5.2 - O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.
5.2.1 - A pedido, quando:
5.2.1.1 - Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior;
5.2.1.2 - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
5.2.1.3 - A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Câmara de Vereadores a aplicação das
penalidades previstas no Item 14 do Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
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5.2.2 - Por iniciativa da Câmara de Vereadores, quando:
5.2.2.1 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório,
ou seja, não cumprir o estabelecido no item 7 do Edital;
5.2.2.2 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
5.2.2.3 - O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
5.2.2.4 - O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
5.2.2.5 - Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
5.2.2.6 - Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado.
5.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita por
meio de documento oficial.
6. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - O prazo de entrega dos bilhetes será de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da
solicitação da Câmara de Vereadores.
6.2 – A Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste emitirá as Autorizações
de Fornecimento, de FORMA PARCELADA, de acordo com suas necessidades, tendo como prazo
de 12 meses a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.3 - Imediatamente após a entrega das passagens aéreas, objeto desta Licitação, os mesmos
serão devidamente inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer
irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada
ou em relação às condições expressas neste Edital.

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1 A presente Ata terá validade de 12 meses, a contar da data da assinatura da mesma.
7.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço a Câmara de Vereadores do
Município de Iporã do Oeste, não será obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
8. DAS PENALIDADES
8.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitara a contratada às seguintes sanções, sem
prejuízo, das previstas no item nº14 do Edital de Pregão Presencial nº 003/2021:
8.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto desta Ata, se sujeita a empresa detentora
à penalidade de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da(s)
obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
8.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Câmara de Vereadores do
Município de Iporã do Oeste poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa detentora as sanções
previstas artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
da(s) obrigação(ões) não cumprida(s).
8.2. A Câmara de Vereadores do Município de Iporã do Oeste poderá deixar de aplicar as
penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela empresa
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detentora, nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei
Federal nº8.666/1993.
8.3. Sem prejuízo das penalidades de multa, fica a empresa detentora que não cumprir as
clausulas desta Ata, sujeitas ainda:
8.3.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois anos.
8.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara de Vereadores
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Câmara de Vereadores pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
9 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 - A presente Ata de Registro de Preços será divulgada na Imprensa Oficial do Município.
Os preços registrados serão publicados trimestralmente, conforme o disposto no art. 15, § 2º, da Lei
n.º 8.666/93.
10. DO FORO
10.1 - Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 003/2021 e a proposta da empresa
abaixo relacionada.
10.2 - As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de
Mondaí/SC.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este
instrumento o Ordenador da Despesa e o Fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes
legais, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Iporã do Oeste,

Mário Heck
Presidente
Contratante

de

de 2021.

Contratada

Pregoeiro

Membros
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