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ANEXO V! - MINT.ÍTA DO COI.ITRATO DE COMPRA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

pRocEsso or eQuslçÃo cAPEsP o6l2ot7 - MoDALIDAoT pneeÃo

EDTTAL coturÊ BRAsltEtRo DE cLuBEs os - cottvÊNlo 43l201s

coNTRATo DE coMpRA REFERENTE Ao pRocEsso DE Aquls!çÃo caprsp oGl20L7

CIUB ATHIETICO PAULISTANO, entidade sem fins lucrativos, com sede na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na rua Honduras, ne 1400, Bairro Jardim América, CEP.01428-

900, inscrito no CNPJ/MF sob o ne 60.927.4721O00t-16, representado, neste ato por seu

Sócio Presidente, [nacionalidade], _[es-
tado civill, [profissão], portador da Cédula de ldentidade R.G. 1e

S§P/SB e inscrito no CPFIMF sob o ne na condi-

ção de CONTRATANTE; e

sociedade comercia! civil, com sede na cidade de São

Paulo, Estado de Paulo, na ruaSão

CEP. inscrito

representado, neste ato

Inacionalidade],

pe Bairro

no CNPJ/MF sob o ne

por seu Diretor Presidente,

[estado civil],

de ldentidadd R.G. pe[profissão], portador da Cédula

§SP/SB e inscrito no CPFIMF sob o ne na condi-

ção de CONTRATADA.

As portes as quois têm entre si justo e contratodo lirmom o presente lnstrumento Porticular

de Compro, medionte as seguintes cláusulos e condições:

I- DO OBJETO

1. O presente instrumento tem como objeto, o Íornecimento de materiais e equipa-
mentos conforme quantidade e especificações técnicas descritas no Termo de Refe-

rência, Anexo I do processo de aquisição CAPESP O6|2OL7.
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[ - DA DOTAçÃO ORçÂMErrrÁRn E DOS RECURSOS

2. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com o proponente vencedor

correrão por conta do Convênio ne 43/2015, decorrente do Edital de Chamamento

lnterno de Proietos ns 05/2015 do coMITÊ BRASIIEIRO DE CIUBES.

[r - Do PREçO

3. O valor total dos materiais/equipamentos, objetos deste lnstrumento, edeRS
despesas( ), observadas todas as

necessárias à sua perfeita execução, incluídos impostos incidentes até a sede da

contratante, incluindo eventuais diferenças de alíquotas de ICMS entre a sede do proponente

e a sede da contratante, assim como eventuais taxas e frete até a sede do contratante.

IV- DO PRAZO E PAGAMENTO

4. A CONTRATADA compromete-se a efetuar e entrega dos materiais/equipamentos ao

COI{TRAIANTE, no prazo de até 30 (trlntal dias corridos, contados da assinatura des-
te instrumento. ;

A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos materiais/equipamentos referidos
no objeto, em até 15 (quinzef dias, após a entrega dos mesmos na sede da

CONTRATANTE e mediante apresentação de nota fiscal. A CONTRAIANTE efe-
tuará o pagamento mediante transferência eletrônica (TED) para a conta cor-
rente ne do Banco ( ), agência valendo os res-
pectivos comprovantes da operação como recibo de quitação.

O prazo de vigência deste lnstrumento de Compra se dá do ato de sua assina-
tura até a liquidação total dos valores acordados e término dos prazos de ga-
rantia acordados.

O prazo de vigência deste lnstrumento de Compra poderá ser prorrogado por

iniciativa da CONTRATADA por meio de solicitação por escrito, com seu aceite
ficando a critério exclusivo da CONTRATANTE mediante formalização de termo
aditivo.

V - DA ENTREGA

5. A CONTRATADA obriga-se a embalar e identificar todos os materiais/êquipamentos
fornecidos à CONTRATANTE de modo que seja possível identificá-los na Nota Fiscal

emitida.

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900
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5.1. Sempre que, para recebimento e aceitação do materia/equipamento, houver

necessidade de exame, este será feito pelo CONTRATANTE ou seus propostos.

5.2. É facultado à CONTRATANTE a recusa do material entregue dentro do período

de validade da proposta, quando o convocado não firmar ciência do Contrato

ou, confirmada ciência, a CONTMTADA entregar fora das especificações

estabelecidas.

VI. DA NOÍA FISCAT

6. O número deste lnstrumento de Compra, bem como banco, agência, conta corrente
para depósito e número do convênio deverão constar na nota fiscal emitida pela

COI{TRATADA, sob pena de rescisão imediata.

6.1. O emitente da nota fisca! deverá ser o titular da conta corrente, sendo em igual

à parte contratada.

6.2. A nota fiscal deverá acompanhar a mercadoria em no mínimo 2 (duas) vias,

devendo nela constar, conforme a Lei, características básicas do material, preço

unitário e total.

6.3. Será recusada a mercadoria cuja nota fiscal não contenha todas as indicações

recomendadas.

6.4. Deverá constar na nota fiscal emitida o prazo de garantia dos

materi ais/eq u i pame ntos adq ui ridos pela CONTRAIANTE j u nto à CONTRATADA.

VII. DO ACEITE

7, Os bens, obras e serviços, mesmo entregues, somente serão aceitos após a

verificação da qualidade e conformidade da especificação solicitada no orçamento
para a consequente aceitação, a ser feita por responsável indicado pela

CONTRATANTE, o que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dlas úteis, após a entrega.

Havendo incorreções, a regularização deverá ser efetuada num prazo máximo de 02

(dois) dias da notificação emitida pela CONTRATANTE, e o prazo de pagamento será

reaberto novamente, até o aceite final.

vil!- DAS OBRICAçôES DO CONTRATANTE

8. Constituem as obrigações do contratante:
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O contratante se obriga a proporcionar ao proponente todas as condições

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente

processo de aquisição.

O contratante se obriga a fiscalizar e acompanhar o fornecimento dos

materiaas e equipamentos deste procedimento.

O contratante se obriga a comunicar ao proponente toda e qualquer

ocorrência relacionada com a entrega dos materiais e equipamentos,

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

O contratante se obriga a efetivar os pagamentos ao proponente, mediante a

apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo setor

competente.

O contratante e os órgãos de controle vinculados aos Poderes Executivo e

Legislativo, QUê, no exercício de suas atríbuições, exerçam atividades de

acompanhamento e fiscalização da execução do projeto terão livre acesso aos

documentos e registros fiscais e contábeis da empresa contratada.

rx-oAs oBRIGAçõES DA CONTRATADA

8.1.

8.2.

8.3.

8.5.

8.4.

9. Constituem as obrigações da contratada:

9.1. Entregar o objeto contratual em conformidade com as condições e prazos

estabelecidos na proposta no local indicado pelo contratante'

Atender às condições estabelecidas nesse processo de aquisição e seus

anexos.

Manter-se durante toda execução do contrato em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na legislação.

9.2.

9.3.

g.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros,

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados

ou prepostos envolvidos neste processo de aquisição e na execução do

contrato.
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9.5. Responder por quaisquer débitos relativos aos seus empregados

subordinados no fornecimento dos materiais e equipamento§.

Manter inalterados os preços e condições propostas durante o período de

vigência da mesma. r

Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, embalagens,

seguros, taxas, impostos, fretes e demais encargos que venham incidir na

entrega dos materiais e equipamentos, incluindo eventuais diferenças de

alíquotas de ICMS entre a sede do proponente e a sede da contratante, assim

como eventuais taxas e frete até a sede do contratante.

Não tranSferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento contratado sem a

prévia anuência por escrito do contratante.

X- DAS PENALIDADES

O descumprimento total ou parcial das condições técnicas, comerciais ou iurídicas
estabelecidas nos instrumentos convocatório e contratual, caracterizará o

descumprimento das obrigações assumidas e poderá acarretar ao participante as

seguintes penalidades:

10.1. Advertência;

10.2. Multa;

10.3. Suspensão temporária para participar dos processos seletivos do Comitê

Brasileiro de Clubes (CBC) e de suas entidades Íiliadas e, por consequência, de

contratar com o mesmo, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24

(vinte e quatro) meses.

10.4. As penas previstas nas Cláusulas 7.L,7.2 e 7.3 supramencionadas poderão ser

aplicadas cumulativamente ou não, sem prejuízo da rescisão do juste por ato

unilateral do CBC ou de sua entidade filiada.

10.5. O atraso injustificado na entrega do material corresponderá a uma multa de

LO% ldez por cento), a título de multa moratória calculada sobre o valor total do

objeto e juros de L% ao mês e correção monetária de acordo com a variação do

IPCA, divulgado pelo IBGE, calculados pro rata temporis por dia de atraso'

RuaHonduras,1400'JardimAmérica-SãoPaulo-SP-CEP01428-900
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10.6. A notificação para aplicação das penalidades será efetuada por meio de

comunicação por escrito à contratada, onde deverá ser assegurado o direito à

defesa prévia, respeitando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis.

xt - DAs D|SPO$çÕES GERAIS

Este Contrato de Compra rege as condições gerais de aquisição em conjunto com as

previstas no processo de aquisição.

Para gerar efeitos de validade do Contrato de Compra, a CONTRATADA terá como

obrigação retorná-la, em via original, ao CONTMTANTE, devidamente firmado, no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da mesma.

É facultado ao CONTRATANTE, quando o convocado não firmar ciência do

lnstrumento de Compra, optar pela convocação dos proponentes remanescentes, na

ordem de classificação, nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive

preços, ou pela realização de nova cotação; em qualquer um dos casos, os prejuízos

causados ao CONTMTANTE serão suportados pela CONTRATADA que os causou.

As informações nele contidas serão fixadas e irreajustáveis, salvo disposição em

contrário previamente firmado entre as partes.

x[ - DAS DISPO$çôES FINAIS

LZ. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal ne 8.666/93 e

suas alterações, bem como as disposições regulamentares, aplicando-se

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito

privado.

Rua Honduras, 14OO - Jardim América - 5ão Paulo - SP - CEP 01428-900

Fone (11) 3065 2076 - www.paulistano'org'br

L4.

á
Í:/

13.



xlr - Í)o FoRo

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, ., |.*", elegem

o furo Centralda Capital do Estado de São Paulq com renúncia expressa a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim justo e acordado, declaro ciência do Contrato de Compra e das condições
gerais da aquisição.

5ão Paulo, 

- 
de 

- 
de 2017

GLI'B ATH LENGO PAUUSTAilO

[Representante Lega!]

- CONTRATANTE.

w)üxx
[Representante Legal]

. CONTRATADA-

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:
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ANEXO Vil - DEVOTUçÃO DE MERCADORTAS

pRocEsso DE AQU§rcÃo CAPESP o6l2OL7 - MODAUDADE PREGÃO

EDrrAr coMrrÊ ERAstLEtRO DE CTUBES 05 - CONVÊil.O 4tl2u15

Atendendo ao disposto no ltem 4.2 constante no Le-tmg_de_-BgÍgtê0çi1 Anexo I do editalsupracitado.

o CLUB ATHLETICO PAULISTANO, neste ato representado por seu preposto legal, vem por meio desta

manifestar a devolução dos materiais abaixo relacionados, por estarem em divergência com os

acertados no Contrato de Compn referente ao processo de aquisição CAPESP 06.l20t7, iniciando

neste ato a contagem do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para as trocas necesúrias.

São Paulo/SB _ de de 2017.

CIUB ATHTETICO PAUUSTANO

RESPONSÁVEL LEGAL / CARGO

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900
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Olcio zu_l7.l&

Sôo Poulo, l8 de Outubro de 2017.

À

Bolso Brosileiro de Mercodorios

Ruo Sôo Benlo, n" 17O, l4o ondq , Cenlro - Sõo Poulo/SP

Asunio: Designoçõo do Pregoto e Equipe de Apoio

ReÍerenle: Pregõo Belrônico - CAPESP 06l?o17 - Modolidqde Tênis

Em rozõo do redizoçõo do Pregrüo Belrônico no dkr 0ó.1 l.2Ol 7, Wrooquisiçaà de moteriois

e equipomentos de Tênis referente oo Convênio ,í.3/201 5 - CAPESP 0612o17 , fico desigrrodo o
Pregoeiro e o Equipe de Apoio obolxo relocionodos:

Pregoeiro:

- SHnei Frere - Deportomento de Compros

Equipe de Apoio:

- Newton Zingoro - Deporlqmento de Compros

- Poblo Soores - Deportomento de Compros

- Mórcio Pires - Supervisõo de Prc{etos Bpoçlivos

Com ogrodecimentos ontecipodos pelo olençõo, expÍessomos o V. So., o mois eslimo e
distinto consideroçôo.

Rua Honduras, 1rt00 -rardiín América - São Paulo - SP - CEP 01428-9@
Fone {11} 3065-2076 - www.paullstano"org.br
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11112/2016 - Átivo Mensalidad6 - Tilulos a R@ber poÍ Cli6te:
saldo xvll Bienal Inlem&ional do LirÍo no RJ - edição 2015 -
Oulrs Cont6 a Receber - saldo a r@beÍ de outros cliatc - apu_
rado em 271(Al2ol(1: adiútmntos ANEL ê ConftibüÉo Sindicâl
Urboâ Palronal 2r)lí, - P6siro E\igi\el À Cúo Pr@. ilem 3.
Parecer6 do Conselho Flscal sobíe os Balilços CeÍais dos *ercicios
de 2015 e 2016. juntmmle @m os ÍelatóÍiG da Diretoria O pre-

srdente do SNEL prcedeu com a leitura dG pd4q6 do Conselho
Frscal pela âpíora4ão do Balmçc CeÍas dG e\erciciG de 2l)15 e

2016. êm @àsonância com o pú@r do AüitoÍ Extemo. Os pre
senl6 âDíerM e apro!üm lmbém os Íeldón6 da DiÍeloria com
c rrcoúmdações dc ponlos elencados úlenorente. a §erem âpre_

crados n6 pró\imc eiercicio: item 4. Revi§âo e Suplemãtaçro do
erercicio dê 2l)16 Os pÍ6o16 âpíeiúm e apÍo\m: ilem 5.

Assulos Gemis Não houre Cmprida 6sim a finalidade da con'
\o@ção. e nào havmdo ms o uo da palavra pelc p66t6. o
pÍ6rdmte. SÍ Mdcos da verga Peretra deu FDr ocqmdd 6 As-
iembleia Cerais Ordlnàna e Erl@rdináÍiÀ E csrr larrou-se a

pr6mle Ala. püa os de\idos efertos legas. que vai 6sinada p€lo
Presrdenle da Àm/ACE e pela Ssretána tuo de Júeií0. 05 de abnl
de 2017. Mdes da Veigà Pereira - PÍ6idmle da AGE: Lis de
Macedo Crctellieo - Seçraláda. Registro Civil de Posoo JuÍdico.
Ceriifico â A\eÍbação na MatriculÀ Prolfiolo e data abaixo: Matr
I 12e59 - 2{)17(»29161 ('2ol - lllltt/zttl7. Alnir F. da Silva - OÍicial

A 
SubstÍuto.

SINDICATO DOS TRABALHADORf,,S
EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA MTJNICIPAL

DE TIMON.MA

ED|TAt. DÍ: ( O\\ O( 
^( 

ÀO
ASSEMBLEI.{ (IERÂL ÊX TRAORDINÂRIA

O SINTERPUM- Sindicato dos TEbalhador6 m Educação

da Rede Pública Múicipal, CNPJ 06.142 359/(n0l-80,por meio de

suâ pr6rdorc. no 60 ds atnbüções estâtuláJis que lhe compele. e

nos lemos do disposlo no d. 22. lll da poíúia n' I Ed20o8 do
MrnisléÍro do TÍâbalho e EmpreSo. @nroo lod6 os tsâbalhadoG
em educaçào Profssoí6. zeladoí6. Meradeirdr Y,E^ 1n")!-
lrtes Adàtntstmlrrq a comDüserem à ASSEMBLEIA CERAL
EXTRAORDINÁRIA. a ser iealrzada no dra 24 de novembro de
2{)17. nâ sede do Sindicato. lmaliTâda na Ru 13, n'. 1360. bairo
Paroue Piei ll TIM - MA às 16lxlh em l" cmrocaçào e às 16 lílh
em 1' conrwação. com quâlqueÍ núheÍo de sen ldoÍ. pu deliberu a

sepurnle paua. l. Aulon/ação da Categona Púa Fúdação da Fe-

deiaçào dos Tmbalhadors da Edueç-âo B6lca do Nord6le - Fetme.
2 Autonzacão da Catqona Püa Frlaçâo do slnlerpm à Fedqação
dos TrabalÍador6 da 

-EdueÉo Bfurca do Nord6le - Fet6ê. 3

Assutos CEmis.

-ÍinDn-iUA. :lr dc ouluhro dc 2l)l?.
MÁRCIA NASCIMENTO FEITOSA FREITAS

l)Nsidentr dô SlYI trRPtl\{

SINDICATO DOS TRABALIIADORES
NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃ9 Cft'IL

Lf,VE E PESADA E DO MOBILIARIO
oOSÍUXúiúOS. DE MOJU, IGARAPT.MIRI

E ACARA. SINTICLf,PMIA
CNPJ N" 15.550 45d(XX)l-tx)

F.DlT,rl. D-1: ( O\\O( Áç ÀO
ÀLI ERA( ÀO Esll{',rtrIÁRIA

/^\ Pelo Drsenle edrlal o SINDI('ATO DOS TRÂBALHADG
RES NA. INbÚSTRIAS DA CONSTRUÇÀO CIVIL LEVE E PE.

SADA E DO MOBILIARIO DOS MIJNIC|PIOS DE MOJU. ICA-
RAPÉ-MIRI E ACARÁ. STNTICLEPMIA, COM SCdE à AV, JOãO

Mmrns Cildoso n'2. CEP 6M5lL(ÍÍ). MoJu-PÀ úat6 de seu

or6idmle. Sr Sstnaldo Llsb@ Slm. bÍ6rleiro. rcado. Rom-
leador- rcrodor da carterm de ldmfidade n" 223535t. SSP/PA. CPF

n; l7tr.t's2ot2-4q. Pls n'123.658 512{l{l ecrPs n" 57'l16 - serie
(xX)17 - PÀ @n!M todos 6 mmbÍ6 da CaleSoria dG TÉba-
lhador6 n6 IndElri6 de Cfrslrução Ctrrl e Mobrlrário. cscradc
ou nào do srndicdo. do Mmrcipro de Moju-PÀ pm A§emblela
Geral E\tÍ@rdrnária qw será realizada no dra 14 de notembÍo de

ztilz. na sede do sináiáto. silo à Av. Joào Mmins Cãd6o n' 2. CEP

6li.l5(Lru). Motu-PA. às lThlxhrn. em pnreirâ conrNação. ou às

lRh{xhin em ieumda e ülfro cont@4ão. Düa delibsilem sobre

a sepuinte ordem-do dia: l' AlteÍ4ão 6btutánâ púa a) Muddçâ
da n'omenclalura do srndrcdo. de SINDICATo DOS TRABALHA-
ô-oiÉí n ÀílnôúiiniÀ§ on corsrnuÇÀp çlvr L Lqy-E-. I
PESADÂ E DO MOBILIÁRIO DOS MI.JNICIPIOS DE MOJU.
icÀnarÉ-utru E ACARÁ - SINTICLEPMIÀ pda. SINDICATO
Dos rRÁBALHADoRES NAS tNDUsrRl As s4 qqN§IR.tlç4g
CIVIL LEVE E DO MOBILIARIO DO MI.JNICIPIO DE MOru.
rCeifepÉ-vtru E ACARÁ. qre tem como sigla - SINTICLEPMIA.
b) E\clEão dâ @legoria do tiabalhadore na ind6tria da @nstruÉo
ÁJ" iit 

"oro 
imbalhadoÍs n§ indutÍis da cmstruçào p6ada

i"i-"*àl riuuahoaorc de cmslruçôes dc 6tÍadõ. pâ\ imtaçào de

obr6 de lêÍaplaagem em geíal. construçõ6 de ponl6. ponc. \la'
dulos. lúeis. ferorid. bmgens. aeÍoponos. monhgfls lnoslnas'úádg";r. u"toponos. mohagms rndutnas.

. de líh6 de úmmissão, @ds de mlÍô.ili;;ti;.; õ'i;ó'í" t"lrn^ ae irmmissão. ãnas de mtrô'
ioãoi*. iilrt^. teimeletncr. obÍ6 de silemento. flgeúma
^^-",.ii;,:. .r r.e-l' "(..rtuôrirs oue sertu reorsmhda wlo Sin_

d6tÍia de cim6to. cal e gsso: TrabalhadoÍ6 na indústÍia de la-
drilhos hidráulicG e produtos de cirento: TÍúdhadom na indúlria
de cerâmio püa @nstruçâo: Trabalhadors na ind§triâ de mámoÍ6
e grmitosi TÍabalhador6 na indústria de pintua, dÉoraçõe§. es-

tuqu6 e omalos: TÍabalhadorcs na indústria de serúiõ, caÍpintdi6,
unoric. madeiru ompensado e lminad6. aglomeÍad6 e châpd
de Íib6 de mdeia OÍiciais müçeneirG e lmbalhador6 na in-

dslria de sffei8 e de móveis de mdeiÍa: Tmbalhadotç na in-
d6tÍia de rú\'eis de ju@ e yim e de v6sou6: TÉbalhadoÍ6 na
ind6tna dê 6rtinad6 e 6lofc: T6balhadoÍ6 na iodutria de s-
cov* e pincás: Trabalhador6 na indNtria de defat6 de cilMto
armado; OÍiciais eleúicislas e lÍâbalhadoÍ6 na indúslria de iNta-
laçôc eléric. gás, hidráulicc e mitáÍi6: Trabalhâdo6 na in-
d6tÍia de refrdáÍi6. f. Fi\ação do valoÍ da mensalidade sindical e

outrõ cotribüçõ6, de que tBta o Aíigo 8" inciso Ma Cf de 1988

e 0ú16 legislaçõ6 pstinfliB.

N{o.iu-l,Â. lt< ,.1",rr1sb1e de 2017
SEZINALDO LISBOA SOARES

Prelldcnlc do Snldlcâlar

SINDICATO DOS TRABALHÂDORES,
EMPREGADOS AUTÔNOMOS, AVUI§OS

E TEMPOR{RIOS EM FEIRAS, CONGRESSOS
E EVENTOS EM GERAL E f,M ATIVIDADES

AFINS DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM
E PROMOÇÃO NO ESTA'DO DE SÃO PAULO

colllllNlcÀDo

O Sindicdo dos TÍabalhador6, Empregadc Autônomos'
Avulsos e Temporários em Feirs, Congr6s6 e Evatos em Geral e

em Atilidad6 Aíins de OÍgoizâção. Monhgem e Promoção no

Eslado de São Pillo - SP - SIDIEVENTOS, çom sede na Avaida 9
de julho, n" ,lo, I f 4dtr, Cmj6lo I 2 E, São Paulo, Estado de Sào

Paulo, dravâ de d4isão wàlirc da su DÍetoria Ex*utiva r@-

lizrda à5 I I ü) ho6 do dia 29 de setembÍo de 2017. m su sede,

nos tem6 do Anigo 94, alin6 "n' e "s", comúica â tod6 6
rscrado e a tod6 G emp,egado qw pffên@m a d€gona pro-

fissrmal do SINDIEVENTOS a mudeça de adercço da sú sede.

@fome segw abaixo: a) a pmir de I I de outubro de 2017. â sede

ao irúorevter.rros pcwá'pra o enderoço da RUA TÁctro DE

ALMEIDA. N' II9. SUMARE. SÃO PAULO. SP. CEP OI25I4IO -
FONES: 3259-E693, 3258-4039, 325E'1410. 3258-4384 e 3125-

43.13.

§ão Pâllo"SP I dq oulubro dc:(tl?
CLÁUDIA LUZIA FELIZ DE OLIVEIRÁ

, DiÍekxa l'lesidente d(' Silrdicâlo

SISTEMA FIERGS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL . SENAI.RS

Ar1SOS DE l.l('lTA('^o
PRCCÀO TX,ETRÔNICO N' PT]OO2t92OI7NO5 - SRP

Entidadqs) Prorctora(s): SENAIiRS. Objdoi Registro de PÍeç.s pa-

B AqüsiÉo de Fetmf,t6 Müúis pe õ Unidad6 do SENAI -
RS. batee hom de acermoto propost&9: 07 de novembÍo de 2017

às lohmmin. O Editzl e derois infomações 6tão disponlveis no site

htlp://comp6.sistmalierg§.org br/

Campo RonrRS.2Í) de outrrbro de 2{il7
MARIA CLARICE PUHL

l\e8od I x

PREGÃO ELETRÔNICO N. PEOO2282OI7NIO

Eniidade PÍorctoÍa: SENAURS. Aquisiçâo de TRÁNSDUTOR DE

FORCA IOoKN p@o SENAI CETEMP de Sâo tepoldGRs D.ala

e hora de a@l:l",Mto proPo§t8: llllo/201? s (»h3omin' O Editâl

e deruis infonÍaçõG âtão disponileis no site http://comp6.si§-
temalierys ory.br/.

smlâ ( ru do Sul"RS. 21, de outubÍo de 2{}l;
MARCIA SIMONE WEIS MARION

l'r:6r'cirr

PRIGÀO ELETRÔNICO N' PEOO2292OT7DR

Entidadq§) Promolora(s): SENAI/RS. Objeto: Meios de Cú-
túa @ @6 de d6ovolrimlo de célul6 ronco plúpol6t6
numána (Ragqte Quimi6) ' PÍqdo NmoTo\. D& e hoÍa de

6ffiÍÀb -d^ ptoi*tu", 3l/10/201? tu loh O edital e demais

infomaçô6 aúo àisponiveis no site hltp://@mprõ si§tem-
fiergs. oÍ9. bÍ/

Poío 
^leSr*RS. 

20 de oulubío de 2ol 7

ÂDRIANÂ ALVES FORIES
PÍcPoelra

COMISSÃO PRÓ FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DAS f,MPRESAS LOCAPOMS Df, V.EICTILOS

AUTOMOTORES RENT À.CAR DE SÃO PAULO
E GRANDE SAO PAULO

IDt r,u. D]: ( o\\IX 
^( 

\o
ASSt]!tBLf IÀ CI]RÀL !,X]'RAOI{DINARIA

Convmos lodc os TíabalhadoÍ$ em Emprs& Loca'
do6 de veiculG AutomoloÍ6 Rf,l de São Paulo e Címde Sào
Pâulo. Dda Ddiciodem da ACE aue serà Íeall/ada no dia
l0/l l/2dl7 ás'lt (xl ho6 em DnmerÍa ào\64à0 e à5 l') txl hoÍ6
em seeEdâ e ulnro con\o@bão com qualquer numeÍo de pre-

sents--na Rua DÍ ZWum 916. CEP (,2lrl5r)l{r. Smha-SP para

d*rdrÍem e ororarení a s*unle ordem do dia. l) tmdaçào do
Sindl@to dos emoreeado eit emprcro locadoro de \eiculos u_
lomolors rot a ca no Eslado de Sào Pulo. 2) Aproru o Eslalulo
Sdlal da Entrdade e eleser rcí escminlo s€Íêlo a dlrelonÀ mem_
bÍ6 do Consêlho Frscal-e delegados Juto â federaçâo e seú rs-
psliros suplfltes. mpossmdo à Dlretona Eleila.

\ào l'Jil1" sll I 7 ile ({rtuhft, dc :"r:
ERTSVALDO DA CONCEIÇÁO DOS SANTOS

Peh (orlns':\, L{rJlll/.ld,n J

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ ($.927.472/0001-16

ÀTO N' l. DF 19 Dr OtrTtrBBo Df" 20t,

^!t§o 
Df l.-tí'lrA('Âo

PREGAO CAPEJP \.6/20I?

obido cMtrde?io de emDí6a esDelâli/âda no fomecimolo de
mierias sooíiio conforme *reíficaçõs e quü[dad6 indrcadõ
em edrtal eimiÍico e seu mer-os A Comlsslo de Conlrcta{ào co_

--,o oue o êditâl @mDlelo mderá ser c@sullado e bairado pela

intemet iro siuo hí6.//$:t1r pàulisho org bÍ/espoí6/leis-deincm'
li\c'/cbc Mas inÍoimaçõs poderào ser oblidd pelo e-mal md-
cio piB a paulislMo org.br

Sà) Pdulo-SÍ'. l(r de rruluhro de 2(il7
CHARLES EIDE JUNIOR

(icrotle

SINDTCATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES
E f, MPREENDEDORES. FAMILIARES RURAIS

DOS MUNICIPIOS DE SÃO JOSE DA TAPERA\AL

f,Dl'IÂL DE CO\!'(X A( ÃO
ASSEStBI.EIA CERLL Dr ÀLTERÁÇ^O ISTÁTI T,tRlÀ

E\tmsào de B6e de ReDrcsenhli\idade lnsenndo Camerros\Al. Pao
dê Àcucar\Al- Pal6una\Â1. Senadoí Rul Palmelra/Al. Elelcao. Apu-
râcm Pcse DadiÍetoria E\euti\a e do Conselho Frscal do Sindicalo
àãi Àrnculrore Fmilirs e EmDref,dedorês Fúülraíes Rurds de
Sào Jo-se da TeeÍâ\ AL'CNPJ 23327.42(llxx,l-26

Stndtcào do Aqncul10í6 Fmrliarq e Empíendedores Fa-

mhares Ruds - SAFEF - do Múlcipios de São Jose da Tapeía
camerros- Pãô de Acüw. Palesfina e Smador Rui Paimelra todos no

-iado de Alum.'confoe todos c cscrados da calegoria dG
Arncuhor6{6'l FmrLd6 e Empr@ndedoÍs(e) Fmlliü6 Ruras.
r.ã". moaàdm *la Lei n' ll 126^h. e em conÍomidade com e
*nma úrnrsreriâl de No 126 de lo de meco de 2r)ll do l\íTE. da
b*i iemronat d6 MuiciDios acrmâ rdúufiodos no slado de
Átrio* oua Assemblera qeial *lraordrnárra a se Íeallrd no dia
2llfl/2r)Í7 6 09hs. em l'ônleaÉo e às').fl)hs em f conrmaÉo
com ouâlouer numerc de Drdenles. nâ rua Jose Perelra Al\es S\N.
Ààrol cÉp 57.4.15-(xxr cÍdade de sâo Jose da Tapera\Al Pda de'
hbeE sobÍe â sesurnle Dauta I ) - AtleraÇâo do Eshtulo do Slndi@lo
dos Aericullor6-Fmlid6 2) - E\lsse dâ B6e Múic'pal de

Reorcsãnntiridade Insenndo Cmetíos\Al, Prc de Acu@Í\Al. Pa-

lesirnâ\ÂI. SmadoÍ Rü Palmeira/Al Todos No Eslado de Alagoa§ l)
- Elerçào, Apüação. PGse da Dlretoria E\&uli\ a do Conselho Frscal

ai- Õuiic'Às'uto do Enteísse da Categona lodo! qmpur!9!
pâa Lei n" I l.32fVtX.. e em confomidade com a ponera de No JZ6

ae l" de @co de 2r)13 MTE.

S;o Jo=é dr Tipe,i-A[.. l') de dotuh.o (1":r)li'
WEBERTE BÂRROS REZENDE CARVALHO

Presidcnle Jo SrnJrcxk)
( Pri, r).12 ?iX il.l-(,1

FEDERAL DE SEGUROS YA
Em Liqüdação Extmjudicial

EDI'IÀI- DÜ I,I.ILÃO EII'RAJI]DICIAL D!] BI1NS IT,IÓVEIS

O Lraurddle da Fedeíal de Sêguros S A - 'Em Liqudaçâo
E\lraiudrcral".'inscrila no CNPJ/MF sob o no 13,28 2lt)/í)ool-(H e

F"a"i"t viaa e Preudêncra S.A. - "Em Lrqüdaçào E\trajudrcial".
tnsrila no CNPJ/MF sob o n" 055o9.2E)/ffXllr)2. Lur Henrrque
§-úi ai puuta delidmflle autonzado pela sUsEP-- -sup€rin-
mdêncta de Seguros Pnrados. nc lemos do úi8o l6 § l-' -qa.L9i
nà 6t,24, de l3-de maço de 197{ qc o drSo 3". dâ Lei n' l0 l(n'
de l{ de fe\eÍerÍo de irxll e o drgo l'll. incisG I e l. dâ Lei n"

ii úrt- a" s de fcreÍeiro de 2ü)5. tõma público que pr@derá ale-
nâczlô- sob a modalidade de lellào. mdiúle loes presenclas e

mirne. srmulwamenle. drâr6 do Leil@lÍo Público Oliclal sr J()-
r.rÀ§ iÍver. às l2:ü) hor6 do dia 28 de novmbro de 2()17. no

Àràirório iiri,àã * n a sào José, n' 70, 2' mdú' cenlÍo. tuo de

iàÃãiiô - Àl - Alumr COPPEAD e/ou pol mero do §rte §§\\'n -

merlellcs com.bt pm a allmação êm pnmerra sssão aclma dâ

.ã"iririi"'iiàinni. * elegoflc que serâo íepÍ66hdó pelo srn'
dicato. lds como Trabalhsdores nâ rnduslria da construçtu crr-il (pe_

Ji"iiÀ. .minte,rot. Drntores e 6tucador6. bombeiros hrdúulicos e

outros. Trabalhadorei na rndüslnô de olúa: Tmbalhador6 na rn-

Este docmf,lo pode ser vüificâdo no mdeÍeço eletÍ&li@ http://m:in'gwbrgújôdefÚd'
p€lo código 000320171021ü)145

D@m@to 6sinâdo diSilâlmente confome MP n? 220{L2 dê 2illltl2ll\ll' que inslilur a

lnfraestrutura de Chav6 Públic6 Br6ileira - ICP-Br6il'



.ü

Preglo Eletrônico ao CAPESP 0612017

Obieto: o prcs€nte pÍocÊsso de aquisiçilo temcomo objcto l aqupiqão de maleriaig c equipamentos. de acordo com o tipo de

procedimento ,n.no, pruço a sob tôtal e cxctusiva.reryonsabilidadc áo-p,oponent , para r modatidadc cspoíiva dcnominada Tênis'

çonforme 4escrição, qr*iiarO. e especificôçô€s indicadas no Ancxo I Termo de referência'

Aos 0J dias do môs de novembro do ano dc 2017. à l7:0lhs, o(a) CLUB ATHLETICO PAULISTANC,' CNPI - 60'927'472/0001'16'

realizou o pregão Eletrônico em epigrafe conduzido pclo pregociro(a), s(r). sidnei Frere. auxilicdo(a) pela Equipe de Apoio formada

pelos s(a)s. Marcio pircs Àntonio e pablo Soares, com o objetivo de adquirir: o presenle procE§so de aquisiçâo tem como objeto a

aquisiçâo de matcriais e equipamcntos. de acordo con o tipooe procedimcnto m.rror preçó e sob iotal s cxclusiva rcsponsobilidadc do

propoosnte. p"r" 
" 

,oa"ià"f.rporrir. o"nomioranrenis, Ànio*" descrição' qurÀria"o" c especiÍicações indicadas no 'toexo I

Tcrmo dc refcrtncia.. çonformc especificações e quarüdadcs defrnidas no sto convocâtÓrio'

a Ernpres* PardciPentcr :

CLUB ÀTHLETICO PÂULI§TANO

Lotes:

Lote: I - Diversos

Prrticlprçlo Llcitrnte: Ampla participoção

§itueçIo: Deserto

Clersiliceçlo óo(r) prrttciprnt{r):
Oerchsificrçto(ôer):
Ncnhum participante dcsctassiÍicado'

ESry'ffÍES

.*fri6'ri-:i6;'

BÊfl[rol
il*ttrm putri.ipante registrou inlençâo de interpor ÍEcur§o'

Lote: 2 - Tubo com 03 bolas Para tênis

Perticipaçâo Licitrntel Ampla participaçâo

§itueçio: Deserlo

ClasriÍicrçio do(r) peúiciprnt{r):
DesclasriÍicrçlo(óer):
Ncnhum parricipantc desçlassiÍicado'

B3cIItot
ilãffip.rti.ipatüe regi§rou intençno de intcrpor recurso'

Superadasa§gt8pâ§delntençâoeRegistro&Rocursoporpsdedo'liçirantcs,oPregoeirorçsolve:

Participaram do lulgamento do prcscnte Pregào El«r6nico:



s@ -CAP.

É§P§§ÍEb:ffi*
Sidnei Frere

Iquipe

M;;
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