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A Superintendência de Seguros Privados, doravante denominada apenas SUSEP, 

sediada na Avenida Presidente Vargas nº. 730, Bairro Centro, Rio de Janeiro / RJ, torna público que 

às 10 (dez) horas do dia 02 de dezembro de 2009 (horário oficial de Brasília – DF), o Pregoeiro e 

sua Equipe de Apoio, designados respectivamente pelas Portarias SUSEP de números 3.193, de 04 

de março de 2009 e 3.236, de 08 de maio de 2009, ou outra que vier a substituí-la, realizarão 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO”, cujo objeto está 

descrito no item 1 deste Edital. O presente certame licitatório foi autorizado pela Senhora 

Ordenadora de Despesas da Superintendência de Seguros Privados, de acordo com a Portaria 

SUSEP nº. 2.784/2007, de 09 de novembro de 2007, conforme exposto no Processo SUSEP nº. 

15414.002067/2009-31, e reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto 

nº. 3.555/2000, do Decreto de número 5.450/2005, observando ainda conformidade à Lei Federal 

nº. 8.666/1993, bem como à Lei Complementar nº. 123/2006 e ao Decreto nº. 6.204/2007, e às 

demais legislações pertinentes e regramentos constantes deste Edital e de seus Anexos. O Edital 

relativo a esta licitação poderá ser consultado na “internet” através dos endereços 

<www.susep.gov.br> ou <www.comprasnet.gov.br>. 

 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço (por item). 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: <www.comprasnet.gov.br>. 

CÓDIGO DA UASG: 173039 – Superintendência de Seguros Privados. 

ENVIO DAS PROPOSTAS:  das 10 horas do dia 20/11/2009 às 10 horas do dia 02/12/2009. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 horas do dia 02/12/2009.  

 

 

1 – DO OBJETO 

  

 1.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de arandelas e trafo de linhas, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do ato convocatório. 

 

 1.1.1 – O objeto deste Pregão é o transcrito, por itens, na tabela abaixo: 

  

Item Produto Especificação Unidade Quantidade 

01 Arandela 

Arandela fabricação Lafaiete 6” para fixar 
no gesso na cor branca com alto falante 
fabricação Lafaite Coaxial de 6” ~20 
watts RMS. 

unidade 330 

02 
Trafo de 

Linha 

Trafo de Linha fabricação Hayama 
primário 500 OHMS – Secundário 4/8 
OHMS – POT 5 watts. 

unidade 330 

 

 

http://www.susep.gov.br/
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 1.2 – Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 

no sistema eletrônico “Comprasnet” e as constantes deste instrumento convocatório, prevalecerão as 

últimas.  

 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DE SEUS ANEXOS 

 

 Este Edital é constituído de um documento principal e de seus anexos, a saber: 

  

 Anexo I – Termo de Referência GEMAP nº. 38/2009: 

 Anexo II – Modelo de Proposta Comercial; 

 Anexo III – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

 3.1 – O ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio são as Portarias 

SUSEP de números 3.193, de 04 de março de 2009 e 3.236, de 08 de maio de 2009, 

respectivamente. 

 

 3.2 – Quaisquer informações sobre este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas 

através da Comissão Permanente de Licitações da SUSEP no Estado do Rio Grande do Sul, situada 

na Rua Coronel Genuíno, nº. 421 – 11º Andar, Conjunto nº. 1101, Bairro Centro, Porto Alegre / RS, 

pelo telefone / fac-símile (51) 3212.6712, no horário das 9h30min às 12h00min e das 14h00min às 

17h00min, ou por “e-mail”, através do endereço eletrônico <comil-rs@susep.gov.br>. 

 

 

4 – DA DESPESA ESTIMADA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 4.1 – Os recursos para cobertura das despesas dos materiais objeto do presente Pregão 

Eletrônico provêm de Dotação Orçamentária consignada à SUSEP para o exercício de 2009, a ser 

empenhada na Classificação Contábil nº 3.3.3.9.0.30-26 (Material de Consumo  Material Elétrico 

e Eletrônico). 

 

4.2 – A despesa com a aquisição de que trata o objeto desta licitação é estimada em: 

 

Item Produto Unidade Quantidade Preço Unitário 

Estimado 

Preço Estimado para 

o Item 

01 Arandela unidade 330 R$ 29,13 R$ 9.612,90 

02 
Trafo de 

Linha 
unidade 330 R$ 10,58 R$ 3.492,50 
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5 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

5.1 – Por força da política pública de acesso aos mercados inserta no comando do 

inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº. 123/2006, assim como pela disposição do art. 6º do 

Decreto Presidencial nº. 6.204/2007, somente poderão participar da presente licitação 

microempresas e empresas de pequeno porte atuantes em ramo pertinente ao objeto licitado que 

estiverem previamente credenciadas no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF – 

e que atenderem a todas as demais exigências constantes neste Edital e em seus Anexos. 

 

5.2 – Conforme determina a legislação, não poderão se beneficiar do regime 

diferenciado e favorecido concedido às microempresas e às empresas de pequeno porte pela Lei 

Complementar nº. 123/2006 as organizações que se enquadrem em qualquer das exclusões 

relacionadas no Parágrafo 4º do art. 3º da mesma Lei. 

 

 5.3 – Não poderão participar da licitação as microempresas e empresas de pequeno 

porte: 

a) em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

b) suspensas de contratar com a União; 

c) impedidas de licitar e contratar com a União, consoante dispõe o artigo 7º da Lei 

Federal nº. 10.520/2002; 

d) que estejam impedidas de contratar com a SUSEP; 

e) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

f) em recuperação judicial; 

g) em processo de falência; 

h) em dissolução ou em liquidação; 

i) constituídas sob a forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição;  

j) estrangeiras que não funcionem no País; e 

 k) que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante. 

 

 5.4 – Como requisito para participação no Pregão a licitante deverá declarar, sob as 

penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, que: 

 

a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e em seus Anexos, 

bem como que cumpre plenamente às exigências de habilitação definidas no Edital; 

 

b) cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Federal nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, em 

seu art. 34, e; ato contínuo, que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 
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5.4.1 - A declaração deverá ser efetuada somente em campo próprio do sistema 

eletrônico, no momento de elaboração e envio da proposta, não havendo necessidade de envio 

posterior por meio de fac-símile ou de qualquer outra forma. 

 

5.4.2 – Declarações falsas sujeitarão à licitante às sanções previstas em lei – da qual 

não se pode alegar desconhecimento. 

  

 

6 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

  

 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, através do endereço de “e-mail” <comil-rs@susep.gov.br>. 

 

 

7 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

 7.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão (Decreto Presidencial nº. 

5.450/2005, art. 18). 

 

 7.2 – Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e decidir, apoiado pelo setor responsável 

pela elaboração do Edital e de seus Anexos, sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, observado o disposto no inciso II do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 5.450/2005. 

 

 7.3 – Acolhida à petição contra o instrumento convocatório, será definida e divulgada 

nova data para a realização do certame (Decreto Presidencial nº. 5.450/2005, art. 18, Parágrafo 2º), 

pelo mesmo meio de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido. 

 

 

8 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

 8.1 – O credenciamento da licitante, pressuposto para participação em licitações na 

modalidade Pregão Eletrônico, dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no “site” <www.comprasnet.gov.br>. 

 

 8.2 – O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer 

unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, 
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das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, 

localizada nas Unidades da Federação.  

 

 8.3 – O credenciamento do licitante, bem como sua manutenção, dependerão de 

registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

  

 8.4 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 

do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

 8.5 – O uso de senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou à Superintendência de Seguros Privados responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

 

9 – DOS DOCUMENTOS 

 

 9.1 – Os documentos escritos em papel, necessários à participação na presente 

licitação, deverão ser apresentados em língua portuguesa no original ou em cópia autenticada por: 

 

 a) Cartório de Notas e Ofício competente; ou 

 b) servidor da Comissão Permanente de Licitações da SUSEP no Estado do Rio 

Grande do Sul; ou 

 c) publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

 

 9.2 – Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 

se apresentados em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por 

tradutor juramentado. 

 

 9.3 – A verificação da autenticidade das Certidões de Órgãos / entidades públicas 

obtidas por meio da “internet” será realizada pelo Pregoeiro ou por sua Equipe de Apoio, desde que 

conste no documento em questão o endereço eletrônico para consultar a sua autenticidade. 

 

 9.4 – Não serão aceitos documentos com CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 
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10 – DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

 

 10.1 – A licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, incumbindo-lhe acompanhar as operações durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente de quaisquer perdas causadas pela inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou por sua desconexão. 

 

 10.2 – Nem o Pregoeiro, nem qualquer membro de sua Equipe de Apoio, atenderão ao 

telefone durante a sessão pública. Qualquer comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente por meio do “chat” do sistema eletrônico “Comprasnet”, ficando as empresas 

obrigadas a acompanharem o referido “chat”. A responsabilidade pelo ônus decorrente de quaisquer 

perdas causadas pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo 

Pregoeiro será exclusivamente do licitante. 

 

 10.3 – Em caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízos dos atos realizados.  

 

 10.4 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 

Pregoeiro aos participantes. 

 

 

11 – DA PROPOSTA 

 

 11.1 – A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, os 

valores (unitário e total) do material ofertado, por item da licitação (item 1 – arandela e; item 2 – 

trafo de linha), já considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes 

da execução do objeto. 

 

 11.2 – As propostas deverão ter validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no item 13 deste Edital. Na ausência de indicação expressa 

do prazo de validade considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

11.3 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 

ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

 11.4 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da 

proposta no exame de conformidade. 
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12 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

 

 12.1 – A licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento das propostas. 

 

 12.1.1 – Por ocasião do envio da proposta, e para posterior aferição de habilitação 

(vide item 18 deste instrumento convocatório, subitem 18.2.4 e alíneas), a licitante deverá declarar, 

em campo próprio do sistema eletrônico, que: 

 

a) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

b) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº.  9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

 12.1.2 – Ratifica-se aqui (vide item 5.4 deste ato convocatório) que, por ocasião do 

envio da proposta, como condição de participação no certame, a licitante também deverá declarar 

que: (a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e em seus Anexos, bem como 

que cumpre plenamente às exigências de habilitação definidas no Edital; e (b) cumpre os requisitos 

estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Federal nº. 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu art. 34, e – ato contínuo, que está apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

 

 12.1.3 - As declarações deverão ser efetuadas somente em campo próprio do sistema 

eletrônico, no momento de elaboração e envio da proposta, não havendo necessidade de envio 

posterior por meio de fac-símile ou de qualquer outra forma. 

 

 12.2 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

 

 

13 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

 A partir das 10 (dez) horas do dia 02/12/2009 (horário oficial de Brasília – DF) terá 

início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 31/2009, com a divulgação das Propostas 
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Comerciais recebidas, sem identificação das licitantes por parte do sistema eletrônico, e posterior 

início da etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto Presidencial nº. 

5.450, publicado no Diário Oficial da União de 1º de junho de 2005. 

 

 

14 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 14.1 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis (etapa do 

exame de conformidade). 

 

 14.2 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

 

15 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

 15.1 – Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a proponente imediatamente informada do 

seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

 15.2 – Para efeito de lances, será considerado o preço correspondente ao valor total 

do item / material. 

 

 15.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação deste Edital. 

 

 15.4 – Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado 

e registrado pelo sistema. 

 

 15.5 – O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

 15.6 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 

por item do certame, vedada à identificação do detentor do lance. 

 

 15.7 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração. 
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 15.8 – Durante a fase de lances o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo valor for considerado inexequível. 

  

 15.9 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, adotar-se-ão as medidas expressas no 

item 10 (“Da Comunicação Eletrônica”), subitens 10.3 e 10.4, conforme o caso. 

 

 15.10 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, 

ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances. 

 

 15.11 – Após transcorrer o período de iminência do encerramento da etapa de lances 

determinado pelo Pregoeiro, transcorrerá um novo período de tempo, de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

 

 

16 – DA NEGOCIAÇÃO 

 

 16.1 – Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 

diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso para cada item da licitação, 

com vistas a serem obtidas melhores propostas, observado o critério de julgamento e os valores 

estimados para a aquisição, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

 

 16.2 – A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

 

 

17 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

 17.1 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o 

Pregoeiro fixará prazo à licitante detentora do menor lance – por item da licitação – ou outras 

empresas, sempre observada a ordem de classificação, para o reenvio da proposta e das planilhas de 

propostas da proponente, na forma do Anexo II do ato convocatório deste Pregão Eletrônico, com 

os respectivos valores readequados ao lance vencedor. 

 

 17.2 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
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 17.3 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal da SUSEP ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua 

decisão. 

 

 17.4 – O critério de aceitabilidade exarado para o presente Pregão Eletrônico é de R$ 

13.105,40 (treze mil, cento e cinco reais e quarenta centavos), distribuído – por item do certame – 

conforme demonstrativo abaixo: 

 

Item Produto Critério de Aceitabilidade (Valor para Aceitação das Propostas) 

01 Arandela R$   9.612,90 

02 Trafo de Linha R$   3.492,50 

  R$ 13.105,40 

 

 

 17.5 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre a 

aceitação dos preços obtidos, com base no inciso I, do parágrafo 1º, do art. 45 da Lei Federal nº. 

8.666/1993, combinado com o inciso X, do art. 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002, adotando como 

critério de julgamento e classificação das propostas o MENOR PREÇO. 

 

 17.6 – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

 

 17.7 – Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do 

julgamento, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste 

Edital e seus Anexos. 

  

 17.8 – Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de reenviar a proposta e 

as planilhas de propostas atualizadas com o lance vencedor, na forma do Anexo II deste instrumento 

convocatório, ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta 

subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação e por item da licitação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

 17.8.1 – Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com 

a licitante para que seja obtida melhor proposta, nos termos do item 16 deste Edital. 

 

 17.8.2 – No julgamento da habilitação das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 
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18 – DA HABILITAÇÃO 

 

 18.1 – Toda a documentação exigida deverá ser apresentada na forma estabelecida no 

item 9 (“Dos Documentos”) deste Edital licitatório. 

 

 18.2 – A licitante detentora da melhor proposta para cada item da licitação deverá 

apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

  

 18.2.1 – Relativo à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante: 

  

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, em caso 

de sociedade simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

c) Registro comercial, em caso de empresa individual; 

d) 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. 

 

 18.2.2 – Relativo à REGULARIDADE FISCAL da licitante: 

  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no 

inciso III, do art. 29 da Lei nº. 8.666/1993, dentro do prazo de validade; 

 

c.1) A prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, em obediência ao  

Decreto Presidencial nº. 6.106, de 30 de abril de 2007, alterado pelo Decreto 

Presidencial nº. 6.420, de 1º de abril de 2008, será efetuada mediante a 

apresentação de: 

c.1.1) certidão específica, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do Parágrafo 

Único do artigo 11 da Lei Federal nº. 8.212, de 27 de julho de 1991 (contribuições 

sociais), às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições 

devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em dívida ativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social, por ela administradas – decorrente esta exigência de 

mandamento exarado no artigo 47, Inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº. 

8.212/1990;  
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c.1.2) certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à 

Dívida Ativa da União, por elas administrados. 

 

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a” do art. 27 da Lei 

Federal nº. 8.036/1990, devidamente atualizado; 

 

18.2.3 – Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da 

licitante:  
 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Execução Patrimonial, expedida 

pelo distribuidor da sede da licitante. 

 

18.2.4 – DECLARAÇÕES: 

 
a) Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da inexistência de fatos 

impeditivos para a sua habilitação neste certame, e ciência da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei Federal nº. 

8.666/1993, alterado pela Lei nº. 9.648/1998, conforme subitem 12.1.1, alínea “a” 

deste instrumento convocatório;  

b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal, de conformidade com a Lei Federal nº. 9.854/99, regulamentada pelo 

Decreto Presidencial nº. 4.358, de 05/09/2002, na forma do subitem 12.1.1, alínea 

“b” deste Edital; 

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (§2º do art. 1º da Instrução 

Normativa nº. 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação – SLTI / Ministério do Planejamento
1
), conforme 

Anexo III deste ato convocatório. 

 

 18.3 – Nos termos do Parágrafo 1º do art. 25 do Decreto Presidencial nº. 5.450/2005, a 

comprovação da regularidade habilitatória da licitante dar-se-á, no que couber, por consulta 

online ao SICAF, podendo a licitante, portanto, deixar de apresentar os documentos de 

habilitação arrolados nos subitens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste Edital que já constem 

atualizados e regulares no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

                                                             
1 Diário Oficial da União de 17 de setembro de 2009, Seção 1, p. 80. 



 
 
 

13 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Comissão Permanente de Licitações 

Processo SUSEP nº. 15414.002067/2009-31 

Pregão Eletrônico nº. 31/2009 
 

18.4 – A documentação elencada no subitem 18.2.4, alíneas “a” e “b”, enviada 

eletronicamente pela licitante junto com a proposta, será impressa pelo Pregoeiro e juntada 

ao processo. 

 

18.4.1 – A declaração exigida pela alínea “c” do subitem 18.2.4 deverá ser 

encaminhada nas formas e prazos previstos pelo item 19 (“Do Encaminhamento da 

Documentação”) deste Edital licitatório. 

 

18.4.2 – Será juntado aos autos, também, as respectivas declarações de que: (a) a 

proponente está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e em seus Anexos, 

bem como que cumpre plenamente às exigências de habilitação definidas no ato 

convocatório; e (b) que a licitante atende os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; conforme subitem 5.4, alíneas “a” e “b” deste 

Edital, enviadas pela licitante eletronicamente junto com a proposta comercial, como condição de 

participação no certame. 

  

 18.5 – Conforme exara o Decreto Presidencial nº. 6.204/2007, a microempresa ou 

empresa de pequeno porte que possua alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será declarada vencedora do certame no sistema eletrônico, nos termos do Parágrafo 1º do artigo 43 

da Lei Complementar nº. 123/2006, quando será intimada pelo Pregoeiro para, no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, promover a devida regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

 18.5.1 – A não-regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas 

neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81 da Lei nº. 8.666/1993, no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e no artigo 28 do 

Decreto Presidencial nº. 5.450/2005 e demais exaradas em norma pública, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

  

 18.6 – As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular 

neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente 

aos dados vencidos e / ou não atualizados.  

 

 18.7 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos requeridos neste Edital e em seus Anexos. 
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 18.8 – Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 

 18.9 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no Parágrafo 3º, do art. 21, do Decreto 

Presidencial nº. 5.450/2005. 

 

 18.10 – A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste item 

implicará a inabilitação do proponente. 

 

 18.11 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora da etapa competitiva do certame. 

 

 

19 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 19.1 – A proposta ajustada ao lance final da(s) licitante(s) vencedora(s) (por item da 

licitação), os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados e / ou 

atualizados no SICAF, as planilhas de propostas da licitante, na forma do Anexo II deste Edital e a 

Declaração de que trata o subitem 18.2.4, alínea “c” deste ato convocatório (vide Anexo III), 

deverão ser remetidos via fac-símile, para o número (51) 3212.6712, no prazo máximo de 01 (uma) 

hora, contados da solicitação do Pregoeiro. 

  

 19.2 – A proposta, os documentos e os anexos remetidos via fac-símile deverão ser 

apresentados, em original ou cópia autenticada, num prazo de até 5 (cinco) dias, contado da 

solicitação do Pregoeiro, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, Rua Coronel 

Genuíno, nº. 421 – Conjunto nº. 1101 – 11º Andar, Bairro Centro – CEP: 90.010-350, Porto Alegre 

/ RS, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e 

frontal: 

 

 “SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS / COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2009 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ.” 

 

 19.3 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão 

estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ e o respectivo endereço. 
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 19.4 – Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

e se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz.  

 

 

20 – DOS RECURSOS 

 

20.1 – Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 

Pregoeiro por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões, 

imediatamente após a divulgação do vencedor. 

 

20.2 – O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, 

aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

 

20.3 – À recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita será concedido o prazo de 

3 (três) dias para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contra-razões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

20.3.1 – Sendo declarada vencedora do certame uma microempresa ou empresa de 

pequeno porte que tenha apresentado restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo 

previsto neste subitem será contado após decorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis (prorrogável por 

igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme prescrito no Parágrafo 

2º, do artigo 4º do Decreto Presidencial nº. 6.204, de 05 de setembro de 2007. 

 

20.4 – A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de 

recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o 

objeto à licitante declarada vencedora. 

 

20.5 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

20.6 – Não serão conhecidos os recursos interpostos vencidos os respectivos prazos 

legais. 

 

20.7 – O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 

não sejam passíveis de aproveitamento / saneamento. 

 

20.8 – Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 

Comissão Permanente de Licitações da SUSEP, na Rua Coronel Genuíno, nº. 421 – 11° andar, 
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Conjunto nº. 1101, Bairro Centro, Porto Alegre / RS, nos dias úteis, no horário de 09h30min às 

12h00min e das 14h00min às 17h00min (horário oficial de Brasília – DF). 

 

20.9 – Os recursos e contra-razões deverão ser registrados em campo próprio do 

sistema eletrônico, dirigidos ao Pregoeiro, que será incumbido de receber, examinar e decidir os 

recursos (artigo 11, VII, do Decreto Presidencial nº. 5.450/2005). No caso de o Pregoeiro manter 

sua decisão – não exercendo juízo de retratação, submeter-se-á à Ordenadora de Despesa da 

SUSEP, a qual caberá a decisão sobre os recursos após apreciação do parecer do Pregoeiro, nos 

termos do artigo 8º, IV, do Decreto nº. 5.450/2005. 

 

 

21 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

21.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será realizada pelo Pregoeiro, 

sempre que não houver recurso. 

 

21.2 – Se houver recurso, a adjudicação caberá à Autoridade Competente. 

 

21.3 – A homologação é de responsabilidade da Autoridade Competente em todos os 

casos. 

 

 

22 – DO PRAZO DE ENTREGA  

 

O material objeto desta licitação deverá ser entregue nos quantitativos e locais 

estabelecidos no item II do Termo de Referência – Anexo I deste Edital – no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.  

 

 

23 – DA DISPENSA DO CONTRATO  

 

Fica dispensado o Termo de Contrato, passando a ter força de contrato:  

 

a) a proposta da licitante vencedora e seus respectivos anexos;  

b) o presente Edital e seus Anexos; 

c) a Nota de Empenho correspondente (artigos 58 a 61 da Lei Federal nº. 4.320/1964 e 

normativos correlatos). 
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24 – DO PAGAMENTO 

 

 Em contraprestação ao material entregue – objeto desta licitação –, verificada sua 

adequação quanto ao solicitado (liquidação da despesa, conforme enunciam os arts. 62 e 63 da Lei 

Federal nº. 4.320/1964), o pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, por meio de 

ordem de pagamento em conta corrente, nas condições descritas no item V do Termo de Referência 

(Anexo I do ato convocatório). 

 

 

25 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 

estabelecidos sujeitará a licitante ou a adjudicatária às penalidades constantes do art. 7º da Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, do art. 14 do Decreto Presidencial nº 3.555, de 8 de 

agosto de 2000, do art. 28 do Decreto Presidencial nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, e ainda, no que 

couber, às sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, garantido, em todos os casos, os constitucionalíssimos do contraditório e a ampla defesa. 

 

 

26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

26.1 – O licitante será responsável pela fidelidade de suas informações e pela 

legitimidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

26.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na legislação 

pertinente e nos princípios gerais do Direito. 

 

26.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação pelos 

proponentes das condições do Edital cujo desconhecimento não poderá ser alegado. 

 

26.4 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

26.5 – Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados. 
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26.6 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

Porto Alegre / RS, em 20 de novembro de 2009. 

 

 

 

 

 

VINÍCIUS SCHEFFEL 

Pregoeiro da SUSEP – Matrícula SIAPE nº. 1541408 
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ANEXO I 

Termo de Referência GEMAP nº. 38/2009 

 

 

I – DO OBJETO 

 

Visa o presente à aquisição de arandelas e trafo de linhas, para ser instalado nas 

dependências da SUSEP, situado na Avenida Presidente Vargas 730, 7º, 8º, 9º, 10º, 13º andar e 

subsolo: 

 

Item Especificação  Quant. 

01 
Arandela fabricação Lafaiete 6” para fixar no gesso na cor branca com alto falante fabricação 
Lafaite Coaxial de 6” ~ 20 watts RMS 

 330 

02 Trafo de linha fabricação Hayama primário 500 OHMS – Secundário 4/8 OHMS – POT 5 watts  330 

 

 

II – DA ENTREGA 

 

 II.1 – O material deverá ser entregue em, no máximo, 30 (trinta) dias após o envio da 

nota de empenho. 

 

 II.2 – O material deverá ser entregue na Av. Presidente Vargas, nº. 730, 8º Andar, 

Centro – Rio de Janeiro, no horário de 09:00h às 16:00h. 

 

 

III – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

 III.1 – O fornecedor obriga-se a proceder à entrega do material na data prevista, em 

perfeito estado e sem alterações na embalagem e/ou conteúdo do mesmo. 

 

 III.2 – Entregar o material com observância das especificações previstas neste Termo 

de Referência, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, dos itens 

que, porventura, estejam fora das especificações, independentemente do motivo alegado. 

 

 III.3 – A inobservância ao disposto no subitem III.2, implicará no não pagamento do 

valor devido ao Fornecedor, até que ocorra a necessária regularização. 
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IV – DAS OBRIGAÇÕES DA SUSEP 

 

 IV.1 – Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o 

solicitado. 

 

 IV.2 – Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, 

qualquer irregularidade verificada.  

 

 

V – DO PAGAMENTO  

 

 V.1 – O pagamento será efetuado mediante ordem bancária e crédito em conta 

corrente, até o 10º (décimo) dia útil após a entrega do material. Será feita consulta on-line, sobre a 

situação da CONTRATADA, no Sistema de Cadastro Único de Fornecedores – SICAF, com a 

conseqüente emissão de certidão que comprove sua regularidade. 

 

 V.2 – Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, exceto se a 

CONTRATADA tiver optado pelo SIMPLES, hipóteses em que deverá comprovar tal condição 

mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que o tipo de serviço prestado 

não seja vedado pelo art. 17 da Lei Complementar nº. 123/2006. Será aplicado o percentual 

constante da tabela de retenção da Instrução Normativa nº. 480/2004 de 15 de dezembro de 2004, 

da Secretaria da Receita Federal ou a que vier a substituí-la. 

 

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 VI.1 – A SUSEP poderá realizar acréscimo ou supressões nas quantidades 

inicialmente previstas, respeitados os limites do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo 

como base os preços constantes da proposta do fornecedor. 

 

 VI.2 – O não cumprimento do disposto neste termo, implicará a aplicação das 

penalidades cabíveis consoante ao que dispõe a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

 VI.3 – Caso não haja expediente na data marcada para a entrega do material, ficará 

automaticamente adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local indicado neste 

Termo de Referência. 

 

 VI.4 – Todo material deverá ter garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a 

contar da data da entrega.  
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VII – DA PROPOSTA 

 

 VII.1 – A proposta deverá conter, dentre outras, as seguintes informações: 

 

a) Dados da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone etc.). 

b) Conta bancária (nome e número do banco, da agência e da conta corrente). 

c) Valores expressos em moeda corrente nacional. 

d) Planilha de Custo e Formação de Preços preenchida. 

e) Declaração de total concordância com as condições estipuladas neste Termo de 

Referência. 

f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  
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ANEXO II 

Modelo de Proposta Comercial 

 

Item Produto Especificação Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Arandela 

Arandela fabricação 

Lafaiete 6” para fixar no 
gesso na cor branca com 
alto falante fabricação 
Lafaite Coaxial de 6” ~ 20 
watts RMS 

 unidade  330 R$ ________ R$ ________ 

02 
Trafo de 

Linha 

Trafo de linha fabricação 
Hayama primário 500 

OHMS – Secundário 4/8 
OHMS – POT 5 watts 

unidade 330 R$ ________ R$ ________ 

 

 DADOS DA PROPONENTE: 

 

  

Razão Social...................  

CNPJ..............................  

Endereço Completo.........  

Telefones........................  

Fax..................................  

E-mail..............................  

Dados Bancários.............  

 

 OBSERVAÇÕES: 

 
1. Os valores da proposta comercial deverão estar expressos em moeda corrente nacional 

(Real – R$). 

2. É vedada a indexação de preços por índices gerais. 

3. Os dados bancários deverão expressar: nome e número do banco, da agência e da conta 

corrente. 

4. Emitir preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

5. O prazo de validade da proposta comercial será de 60 (sessenta) dias. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2009. 

(local e data) 

 

 

________________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos) 

 

Dados da Licitação: Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº. 31/2009. 

Processo Administrativo: 15414.002067/2009-31. 
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ANEXO III 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 

Pregão Eletrônico MF/SUSEP (UASG: 173039) nº. 31/2009. 

Processo Administrativo nº. 15414.002067/2009-31. 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado (licitante), para fins do disposto no 

item 18.2.4, alínea “c” do ato convocatório do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº. 31/2009, declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 – texto compilado), que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº. 31/2009 foi elaborada de 

maneira independente pela licitante (dados da proponente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº. 31/2009, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº. 31/2009 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do licitatório 

supracitado (Pregão nº. 31/2009), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº. 31/2009 quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº. 31/2009  não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão nº. 31/2009 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUSEP nº. 31/2009 não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – antes da abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX, em XX, de xxxxxxxxxxxxxx de 2009. 

(local e data) 

 

 

________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos – identificação completa) 


