
AÍ{EXO V{ -ÍÚlturA m cÍnsrRÂro ffi c(»#RA OE ilAm$ÀS/EOrmMEiÍtO§
FmrcÉs§o DG ÀCIlsgçÃo cApÊtp wl?,, r - âf{lDfi,rDÂDc Pf;§§ÂO

ÊoÍTÂt coiinÊ BRASIIEIR(, DE AUBESC' - COf{VÊillO {3/2015

;

coÍ{rxÂTo DE coiipnÀ RffEnEÍ{IE ÂO m(re§§Í} IE ÀQiI§çÃO Câp§Sp A?l,10,t7

CLUB ÀIHLEflCO mUU§fAN§, entidade sem fins lucrativos, com sedc na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, ne rua Honduras, ne 14@, Bairro Jardim Àmérica, CEP. 01428-

g00, inscrito no CNPJfvtF sob o ns 6O-927.472/0001-16, representado, nestê ãto por seu

Sócio Prcsidente, [nacíonalidadel, 

-[es-

tado civill profissãoJ, portador da Cádula de ldentidade R.G' pe

..1

,,. §P/SP, e inscrito no CPF/MF sob o ne

ção de COÍ{TRATAIITE; e

Paulq Estado de Paulo, nâ rua§ão

c§P. €, inscrito

representado, neste âto

Inacionalidade],
profis§o], Poúador da Cédula

P/§n e inscrito no CPF/MF sob o ns

ção de COmn [rÀDÀ.

sociedade comerrial civil, com sede ra cidade de São

pe Bairro

na condi-

no CNPJ/MF iob o ne

por seu Diretor Presidente,

lestado civill,

da ldentidade R.G. n§

na condi-

As partes a, quais têíü entre si justo e contratado firmom o Presente lnslrumento Particular

de Compra, medianteas sgtuinües ck,usubr e condi$a:

| - DO OSTETO

t. ô prcscnte instrurnento tcm como objeto, o forÍsciÍncnto dÊ metÊriah c aquipa-

tre1ft3 conforme quântidedê e cspacificações ticnicas descritas no Termo de Refe-

Éncia, Ancrc I do proccsso dc aqui§ção CÀPI§P §r[fi17' \ :
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8»a tiondw*l, X{§ - rõrdim Ârmriea - §§n P«rltr - Sf - {f f CIl{z&gffi
Fqn* {1r} :Xr§5.X}76 - *rmr-pau§rtano'org'br

i/r'

A\



.ü

il - DA DOrâçÃo oRç^il[ilTÁ§A E DO§ RtCt RSO§

3. As despesas decorrentes do contreto a ser celebrado com o proponente vencedor

correrãq por conta do Comàrio nr t3/2015, decorrente do Edital de Chamamento

tntêrno de proptc ni 61201§ do COMnt BnÀ$[flRO OE CLU§E§.

$r - Do PREçO

3. 0 valor total tos deste lnstrurnento, é de RS

( -. l, observadas todas as desPeras

necessárias à sua perftita execução, incluídos impostos incidentes ató a sede da

contrãtantê, incluindo ercntuais diüerenças de alíquotas de ICMS entre a sede do proponente

e a sede da contratante, ASSim como arrcntuais tans e frete até a sede do contratante'

IV. §O PRÀEO E ÊAGÀ'iIENTO

.ü

4. n Coiffn*flm *mprornet*-re a efetuar a entrega dos materiaislequipamento§ aÕ

coilInÀTA§IE, no priazo de até 30 ltrimal dia corridos, contados da assinatura des-

te instrurnento.

4.1. A C{F{TRArA,]|TE cfetuará o pagamento dos materiais/equipamentos referidos

no objeto, em atá l5 {quinrc} dias, apos a entrega dos mesmos na sede da

C{»{InAfAilTE e mediante apresentação de nota fiscal. A COilTRÂIANT§ efe-

tuará o pagamcnto mediante transferência eletrônica (TED) pânl a conta cor-

renê nQ do Banco { }, agência ---r 
valendo os rê5-

pectivos compro\rãntcs da operação como recibo de quitação.

4.2. O prarc de vigência deste lnstrutnento de Compra se dá do ato de sua assina-

tura até a liquiaado total dos valores acordados c término dos prazos de ga-

rantia acordados.

4.3. O prazo dc vigêrcia deSte lnstrumento de f,ompn poderí sêr pforroSÊdo por

iniciatira da coiÍÍRâtÂDÂ por meio de solicitação por escrito, com §eu aceite

ficando a critério exlusiyo da COiÍTMIÀÍ{TE nrediante formalizaçâo de têrm6

aditivo.

V - DA EiTTREGA
íir e identificar todos os materiaislequipamcntos

fornecidos à coilTnArâr{TE de modo que seja possÍrrel idcntificá-los na Nota Fiscal

cmitida. 
\r,
\)

Rua llondurat lilfll-Jatdirn Amárica - §o Paulç- §P - CtP0142&9oo \ \
fone {ltl,O6}'2076 - wnnrr'paulistano'org'br \;
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S.1. Scmpre em, pa6 recebimento e acêitação do rnaterial/equipamcnto, houver

nêcessidadê de exame, este sêrá fuito pelo COilTnAfÂmE ou §êus propostos.

5.2. É facuttads à «,|IIRf;IAI§TE a recusô & rnaterial entregue dentro do período

de validade da proposüa, quando o conrrocado não firmar cíência do Contrato

ou, confirmâda clêrria, a COIIITRATÀM êntrêgar fora das especificações

estabêlecidas.

vt - DA lrl(}rÀ Flsf,At

.J

6- O número deste lnstrumento de Cornpra, bam como banco, agôncia, conta corrêntÊ

para depósito e número do corruênio deverão constar na nota fiscal emitida pela

69ilIRAfÂDA, sob pena de rescisão imediata.

6.1. O emitentê da nota fiscal dernrá ser o titular da conta corrênte, sendo am igual

à perte contratada.

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

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

unitário a total.

6.3. §êní recusada a merradoria cuja nota fiscal não contenha todas'as indicações

recomendadas.

6.4. Deverá constar nã nota fiscal crnitida o prezo de Earantiã dos

materiais/cq uiparnentos adquiridos pela C§úTRAIAI{IE junto à COilIRATÀDA.

VII -DOACEITE
?. Ot b""r, àUmS e sarviços, mesmo entregue§, sornente serão aceitos após a

vcrificação da qualidade e canformidade da especificação solicitada no orçamento

para a consequente aCeitação, a sêr feita por rcsponsável indicado pela

COilTRAfAilIE, o quG deverá ocorer em até ÍI! ldmol das úteis, após a êntrega'

Havcndo incorreçôes, a regulariração deverá *r eüEtuada num prazo máximo de Ol

(dolsl dim da notificaçêo emitida pela coÜ{TfiÂtÂÍ{TE, c o pralo de pagamento será

reabcrto novâmênte, até o aceite final-

vm - oAs ogltlcÂçôEs DO C(IÍTnÀTAI{TE

8. Constituem as obrigaçôes do contratante:

Bua Hondurat 1{[ -.lardim America - §ão Psuh - §F - CEP O1{2&9OO

tone (1$ §5'876 - ww*peuli:ano'c4'hr
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

0 contratanta sc obiga a proporcionar ;ro proponente todas as condições

necessárias ao pleno cumprimento das obrigaçôes dacorrentes do presente

procêssô dc aquisição.

O contratantê sê obrif a fiscalíZar ê aeorÍrpânhar o fomecimento dos

üâtÊrid§ e c{n&amtftto§ deste proccdirnento'

O contratanta se obriga a comunicar ao proponcnte toda e qualquer

ocorrância relacionada com â entraga das maleriair e equipamantos,

diligcnciando nos citso§ quc cxigem providênaias coretivas'

O contratantc sÊ obrigS a êfrtiyàr o§ pagaÍnentos ão proponentç, mediante a

apresentação dar notãs fiscaís devidamente atestadas pelo §êtor

comFtentê.

O contratantc e oc órgãos de rontrole vinculados aos Podcres Exerutivo e

Legislatiw, QUa, no sercíCio de suas atribuiçôes, sxerçem atividades de

aconrpanhamento e fiscalização da execução do proieto terão liwe ãcesso aos

documentos e rcaistro* fiscais e cmtábeis da ernpesa contratada.

8.5.

tx - DAs M COilTR/ÀTAT}A

9. Constituem as obrigaçõcs d* contratada:

9.1. Entrcgar o objeto contrãtual ern conformidade com as condiçôe§ e pnzo§

estabclecidos na proposta no localirdicado pclo contratante.

Atender às condiçôes estabelecidas nessc prccesso de aquisição e sêus

ãnexos. ..r

Manter-se durantc toda crecução do contmto êm cotnpatibilidade com as

obrigaçôes assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

cxigidas na legidação.

9.2.

9.3.

9.4. Arcar com eventuais prejulzos causados ao contratante e/ou a tcrceims'

provocados por ineficiência ou irrcgularidadc cometida por s'cus enrpregados

ou prepostos crnohido§ ÍIãste procc§so de aquisição ê na erccu§o do

contrato. , í 
-\

I

RuaHonduras,Xa{tü-JardimÀrnénca'$ãoÊaulo-SP-C€p01428S00\l
Fone {11i&S§}}07§ - wr*xr'paulietano'org'br Ll'
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

5

Responder por quaisquer débitos mlativos eos sêus empregados ou

subordinados no fomecimcnto dos metariais G êquipemeÍüo§'

Manter inalterados o§ preços e condaçôes propo§tas durante o parído de

vigência da mesrna.

Respondcr por todos os ônus decorrcntes do transporte, *mbalagens,

sêÊuros, tâBS, irnpostos, fretes e demais ÊneaGos que venham incidir na

entrcga das rn*criels C tquipamcntos, incluindo ctrantuais difercnças de

aliquotas de lchlls êmrc a scde do proponênte e a scde da contratante, assim

como eventuais tanas e frete até a sede do contratante'

Não transfcrir a tercciros, total ou parcial, o fornecimento contrata{o sem a

prévia anuêncis por escrito do contratante-

.ê

10.

X . DA§ PEXAIIMDE§

O descumprimcnto total ou parcial das condiçôes técnícas, comercÉis ou iurídicas

estabelecidas nos instrurncntos convocatório ê contratual, caractarirará o

dcscumprimento das o&r§aç&s assumidas e poderá acarretar ao girticipante a§

sêguintes Penâlidãdes:

10.1. Advenência;

10.2. Muha;

10.3. Suspensão temporária para participar dos processos seletivos do Comitê

Brasileiro dr Clubas {CBC} e de suas enüdadcs filiadas e, pôr consequência, de

contratar com o m6§ttlo, pelo prazo mínimo de 6 (seis) mesês e rnáximo de 24

(vinte e quatrol ít!Ê§c§.

10.4. As pênãs preY[§ta§ nas Cffiusulas 7.1, 7.2 e 7.3 supÍaÍnencionadas poderão ser

apticadas cumulatiyamcnte ou não, sêm Preiuízo da rescisão do iuste por ato

unilateral do CBC ou dê sua entidadc filiada'

1O.5. O atraso iniustificado na entrega do material corrcsponderá a uma rnulta de

1ffi6 (dez por cênt§L ã título de multa nroratória calculada sobre o valor total do

obicto a iuros de 11â ao rnês e correção monetária de acordo com â variação do

lPCA,divulgadopclolB§E,calculadosproatatemporispordiadeatraso

Rua Honduras, l{sü - Jcrdlm Âmériea . 5ãa Paulç - §p - ffP ü142s-m$ . 
\ 
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10.6. A notificação p3rã eplicação das pcnalidadcs sará efatuada por meio de

comunicação por eccrito à contratada, onde dmrá ser assegurado o direito à

deiesa prévia, rerycitandc'§ê o pnrxl de 5 (cinco) dias úteis.

Este Contrato de c.ompra rêgê aí condiçôes Serais de aquisição ern conjunto com as

previstas no pnooÊsso dc aquisição.

Para gerer efcitos de velidade do Contrato de C-ompra, a COilTRÂTÀDA terá cÔmâ

onrigpção retorná-la, em via original, ao §{Iü'{TRATAI{IE, devidamente firrnado, no

praro dc 1{ {vinte e quatro} hora§ após o recebimento da mesma'

É facultado ao corrnÂTÂffrE, guando o corwocado não firmar ciÊncia do

lnstrumento de Compra, optãr pele convocação dos proponentes remanê§cênte§, na

ordem de classiÍicação, nas me§ínâs condiçôel do primeiro classificado, inclusive

preços, ou pela realiração de nova cotação; em qualquêr um do§ casos, os prejuílos

causados ao C§llTRÀTAfiTE serão suportadcs pela ü$}üTRÀTÀDÂ que os câusou'

As inlormaçôes nele mntidas serão findas e irreajustávei1 salvo disposição em

contÉrio previanrnte firmado entre as partes'

xu - oAS B$Ogçoc§ FINAS

12. Aplicam-se às omissôes deste contrato as disposiçôes da Lei Federal ne 8'666/93 e

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

suplctivamcntê, o§ princípios da teoria geraldos contratos e as dispo§çôes de direito

privado.

Rue Honduret 1&[ - lerdim Amririra - §§a Paulo - SP - ffP 01{28F9O0

Fone {1§ 306}§?6 " wwrN'p*u§:taro'or8'bí
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11.

L2.

13.

14.
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xilr - Do Fmo

13. Para dirimir queisquêr guêstões decorrentes do preserrtê contÊto, as partes elegeín

o forc Ccntral da Capitel do Estado de São Paulo, 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.

Sfo Fado,-de-dc 2Ot7

crtBÀTHtmco muu§rÂilo
[R:presentznte lcpll

- COT.ITRATÀNTE.

[Rcprasentar*c tcgall
.CONTRATADA-

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

'u
Êua tlordural 1.(X, - ,.fdirn AÍn€Íica - §ão Êauün - §Ê - Cgp Otd2&9ü0

foat {1Íl 3OS}.3il76 - nrwnr.paukno.org,hr



ArExtrnr -oülfllrçÃo m uERcâD(nns
pftÍrcE§§o Dc Aau§çÃo cApf§p 0ü417 - ru(DAr.rt}ADE pRE€Ão

EDÍrAr COilÍrÊ m $LGTRO DE Cr.t B[§ t§ - COÍü,ÊÍ{lo r3lr015 r

Atêndêndo ao disposto no ltem 4.2 constantÊ no Ig$09-dg;§dgf,ê!§!à Ancxo I do edital supracitado,

o CLUB ÀTHLEflCO RfUU§fAilO, neste ato representado por seu preposto legal, rrcm por meio desta

manifestar a devolução dos materiais abairo relacionados, por esterem em divergência com os

acertadas no Contrato dc Compra refarente ão procaiso dc aquisição CfPfSP OUmLl, iniciando

neste ãto a contagem do prazo márimo de 18 {quarenta e oito} lmral para as trocas neces*irias.

São Par.rlo/SP, _ de de 2017.

ctu8AIIüfno0Ptlrusr No

ft ESPOil!ÀVtL L"E6AL / CÂRGO

Êua llondurar, lim - ,.rd*n Âmeríea - §ão Pa{rb - Sp - ffP 01{28-m
fúÍtc {1q 3065*?ü76 - ufi.m,-fhiü§§tarô.rg.br
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OÍício 2s17.161

Sâo Potjo,06 de novembro de ?0.l7

À

Bolso Brosileto de Mercodoios

Ruo Sôo Benlo, n" 17A, 14" ordcr, Cenlro- Sôo Por.{o/SP

Âssunto: Des§noçôo do Pregoeio e Equipe de Apcxic

Rel erente: Pregôo Eletrionico - CA PE§P §7 I Zfl I 7 - Moddidode Tênis

Em rozõo do rectzoçôo do Pregôo Eügkônico no db 2l.l l.ml7, pro oquisiÇôo de moleriols

e equipomentos deTênis referenle oo Convênio {3/2015-CAPESP O7lnl7, fico designodo o
Pregoeio e o Equtpe de AXio obo{xo rdocjonodos:

Pregoeio:

- Sldnei Frere - Depcrtonrenlo de Compros

Equipe de Apoio:

- P&lo Socres * Depctornenlo de Corrrpros

- Mcrcio Pkes - Supervisôo de Prcdeloc Esportivo

- JoseliSonlos - Conhdodorio

com ogrodecimenlos cnlecipodc pelo otençôo, expressdroc a v §., o mob estimo e
dislin to coruideroçõo.

lrfu
Ricsdo 

ryVrddGusmõo
kesldenie

Rua llondurcs, 1tl0ü - Iardirn Ánráriça - §ãs Paulo - §P - Ct P O1428-9ffi
Fone {trl1 306$-?076 - www.paulistano.org.br
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ALBERCON CONTABILIDADE f,IRELI ME

CNPJ l7 (x17.Íi5(,/(D0l-91 NIRE 5l«xxx)815-l

{rÀ Du RtDtr(Ão DE ('APtr^1.

Ata swíía da decisâo do tituld da empÍ6a acima tras-
cnta. ALBERCON CONTABILIDADE EIRELI ME, eim quâli-
Iicada realizada em sua sede no SIG q@dÍa 01. número 505, sala
337.3" pa\imenlo. Asa sul. Br6ilia - DR CEP 706104l{), em
3(/!(r2ol7. púa delibeÍil sobÍe a Íedução do capilal s@ial da em-
pÍ6a tendo em Íistâ qre a s@iedade eireli não p6sui credors que
possm ser prcjúicado com a Íedução de seu @pitâl seiâI, dâdo
seu objeto social. o €pital social se boou exGsivo @ relasào 6
se6 rnter6§6 sciaisi 6sin @m lulqo na preÍogativa concedida
pelo inciso II, do aí. 1.082 da Lei 10.40í2m2 (código civil), o
titular aprova a reduçâo do capilâl §@ial dos atüis R.$ 421.711,62
{qutr@ent6 e vrnle e um mrl setecalG e on/e r6s e s6senla e
dois cenlavos) represfftâdo poÍ m quota de igual valoÍ, paa su
composiÉo úteóor. qual seja o valor de R$ 62.200,00 (ssmla e
dois mil e dumtos rais) repr66tado por um qmta de igual valoÍ.
r6liluindo. @mo delmina s fomalidad6 legais prerislas e e\i-
gid6 pelos m 1.0Íi2 e 1.0E4 ds Lei 104(,/2002. ao ttrulú da
s@iedade eireli- o lalor inlegraliTado pela primeiE alteração c@-
tratul registrada na JCDF em 0d06/2o17, uma vez que n2!ô houvê a
trosferência (iradiçào) dos imóveis ali consignadG. Os temos d6la
ata forâm apro\ados pelo titulú

Í]rsrl.r. -] de no\enrh.o de l017
CARLOS ALBERNAZ DE SANTANA

'l ttular

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E TECNOLÓGICÂ
DE SANTA CATARINA

FACULDADE DE TECNOLOGIA ASSESSORITEC

IDITÀI, 19 I. DE ó DE NOVE]}IBRO DE 2OI7
ABERTtTRA DAs rNs('Rt( ôÍrs

DO PR(X trSSO SELITIVO ÀCINDAIX)

A F&uldade dê Tecnologia Ass6soritec - FfA. com sede nâ
Rua Marquà de Pombal. n ?87 - Bairo lriíú, Joinville/Sc, toma
público. que 6 inscriçô€s pda o Pro@sso Seletivo de N 0l/201E
eslüâo aben6 do dia Jtt/lú2011 

^ 
l9l0Z20lE na S*rekia da FfA.

dõ 8h às I lh. l4h às l7h e d6 l8h às 2lh pda os segunt6 c$os:
Temologia em G6tão da Qualidade, Íewh(ido pela Poídia n 5l
DOU de 0lÍ)7/2012. 35 rag6 p@ periodo mduúno e 55 rag6
nolumo: Tecnologia em G6tão da PÍodução Ind6trial. Í4mhrcido
pela Poíma n 307 DOU 3lll2l20l2- 35 vâgõ p@ periodo mlutino
e 55 vags nolmo. 30o/o d6 vags 6tão Í6enad8 pda @didalos
que reáli@m ENEM, o qual o aluo pÍestaÍá a pÍova de Redaçâo,
em di6 agendados os quais segum: 30llol2ol7 a 2ll1A20l7 e nos
ós 03/{)l/2018 a l9llt2l20l8- nos hoÍáÍios ds 8:00h àLs ll:(mh.
l4rooh às l7:00h e d6 l8:O0h às 2l:00h. tod6 na sede da FfA. O
codidalo que obtiler nota mini@ de 0 (zêro) pontos nd pror6 seÍá
autorolimmte d6cl6sifi€do. Do cntério de cl6sillÉção: a cl6-
sificaçào paÍa o pÍMchimento d6 vâ98 e por ordem d*rsmle de
pontos obtid6. Pila desempÀte o critério utiliTado será a idade do
cmdidato. smdo closificado e cmdidâlo @m mis idade. seÍá er-
cluido o cmdidalo a@ntrado praticildo qualquer cpécie de fmude,
indiscrplina ou improbidade dúilte o pr6so seletivo. Máricüâ:
Os habililads fâÍão s@ matricul6 n6 di6 p6brioÍ6 à divul8ação
do r6ultado d6 pÍovõ alé o dia l9/02/201t, nâ s6rááda e-
dêmica Haverá tdt6 chamd6 q@16 forem ncesário paa pre
encher o vagc obedecendo à oÍdêm de clssifi€ção obtidâ pelo
cddidâto. Demis informações, como pÍogÍm do disciplino e
calendário de mtricula eslão dscritas no múual do mdiddo do
Proesso Seletiro. disponirel no site da instituição. Este pÍc6so tem
lalidade somente púa o I sem6tre de 2018

ANELISIO iII,.\CHAtX')
Dtretor-Cerll

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÂO E ASSISTÊNCIA
A MATERNIDADE E A INFANCL{ DE BUIQUE

RTTIFI(:AÇÃO

No À\'iso de Licilação Píegão EletÍônico M l/2017 Pu-
blicado no DOU. soçào 3 de 03 ll 17. Pá8ina I56.ONDE SE LER
2910a/2ot 7. LEIA-SE (r)/l Z2O I 7

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA
EM ENERGIA E MATERIAIS

I,\TRATOS D[ INE\IGIBII,IDADE T'[ LICITÀçÂO

Pr@6so n'SC0l8?o4. Farorecido: ATCC USÂ. Objdo: micÍ@Í-
gúismos. valoÍ Clobal: US§ 1.217.«). Fonle de Recmo: FINEP -
Convênio PAISS, Ref.0450/12 - Projeto PACMAN. Ampúo Legall
Àí. 24. inc. XXI e Aí. 25, qpul da Lei 8.666/93 Dâta da Ra-
tificaÉo: 19 de oulubÍo de 2017, ssinâdo pelo DiÍetor CÉrâl pro
tempoÍe do CNPEM, Rogêrio C6ú de CeÍqueiÍa Leúe.

Prmso n" SColt385. Favorqidol Ex\lmd Biotenologra Llda. Ots
jeto: oligonuc!@tid@s. Valor Cilobalr RS 7.«)0.(xl. Fmte de R@mo:
FINEP . Convênio PAISS, Reí 045(yl2 - Prcjeto PACMAN. Ampdo
LeBd Aí 24. inc. )o(l e An. 25. iíc. I da Ler 8666/')3 DM da
Raiificâção l9 de outubro de 2o17. 6sinado pelo DiÍeloÍ Ceral pro
tempore do CNPEM, RogéÍio Cesü de Cerqueira Leite.

PROCES§O N" SCOI96III FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DE
AFOIO A Psqüsa - FI-INAPE Objelo: Estüo de â!âIâção de
aditirG nuncioas Valor Clobal RS 57 000.(n. Fmle de R*6o
FINEP - Convênio PAISS. Ampüo Legal: Aí. 13. III,24. XIII e Aí.
25. ll da Lei 8.666/93. Dala da RatiÍi6ção: 23 de oulubÍo de 2017,
asinado pelo DiÍetoÍ Gerâl pro tempore do CNPEM, Rogério C6ü
de Cerquêiíâ Leite.

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

A11SO Dlt t,(lTA(:ÃO
PREGÀO N'?/2017

Ob1do: conlmtaçào de empma speralzada no fomecimen-
lo de rolef,ais espoíivos ctrfome espsiÍlcaçõ6 e q@tidad6 in-
dicâd6 êm edit l 6peífico e seB &qos. A Comssào de Con-
tmlafão comuiG qw o edilal complelo poderá ser consultado e

baixado pela intemet no siio httpsr//sw.paulislao.oÍg.br/6poÍ-
te&4eis{+inentivdcbc (pqiodo 2017/10, êdital I - @nrênio 23,
cmsênio CAPESP - M 07/2017). Mais infonraçôB poderào sq
obtidG pelo e-mail Mdo pir6'dpaulisteo.org.br Sâo Pulo, 07 de
nosembÍo de 2017.

lim 6 dc Norembro dc 2r)17
CHARLES EIDE JUNIOR

(ietsile

COMISSÁO PRôTUNDAÇÃO DA NOYA
FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES
E EMPREENDEDORES FA,MILIARES RURAIS DA

PARAIBA

t:DtT^t, DÍ: ( oNro(,\( io -
ASSEI\IBLEIÁ CERAI, DE FT]NDAÇAO

. COMISSÀO PRÓ . FUNDAÇÀO DA NOVÂ FEDERA.
ÇAO DOS ACRICULTORES FAMILIAEES E EI\,IPREENDEDO-
R.ES FAMILIARES RURÁIS DA PARAIBA: conr@a toda a ca-
lêgoria dc agÍiculloÍ6 (8) Fmiliúês e EmpÍendedoÍes Fmiliües
Ruâis lodos mpFfrd6 pela Lei n' I l.126l)6 da b6e lernlorial do
estado da PARÁIBA pan Assembleia Cerâl fitmoÍdinádÃ a se
realia no dia l0 de deembro de 2017 I th0(hin em lô con-
vo€§ão e 6 th3omin em segúdÀ mnvo@çào com qualquer número
de pÍ€gts no Âss@tarcnto Valero de Cimq zonâ RurâI, Arâ-
Mê/PB, CEP 58.233-fix), püa deliberd sobre a segúnte peh lo
Fmdação dâ Nova FAFER ? discúsão e apÍovaçâo do 6taluto
s6ial I Eleiçâo e posse da diretoria e\ecutiva e do conselho Fiscal
4" Filiação a CONAFER BRÁSIL - ConfedeÍação N&ional ds Agri-
cultor6 Fmiliús e Emprmdedors FmiliúG Ruais 5' Outros
Assútos @ÍÍelâlos

^rsnhâ. 
3 de No\ênrbro de líll7

FRÂNCISCO CLAUDIO DA SILVA
CPF: 026.}]8.684-77

PÍesr(lcnle ila Conur\ü)

CONSÓRCIO INTf,RMUNICIPAL SAMU OESTE

.rvtso Dt. l.t( t rA(Áo
PREGÃO PRESENCIAL N! JOI2OI?

OBJETO:'AQUISIÇÀO DE MOTORES. PEÇAS E ACES.
SORIOS DE PRIMEIRA LINHfuCENUINAS PARA VEICULOS
AT-ITOMOTIVOS (AMBULANCIAS), NO SISTEMA DE REGIS.
TRO DE PREÇOS. POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSAMU'. TIPO DE
LICITAÇÃO: MENOR PR.EÇO UNITÁRIO POR LOTE, VALOR
MAXIMO| RS 828.806,53 (oilfiqtG e vinte e oito mil, oit@ent6 e
seis ras e qnqMta e úà cqhros) ABERTURA úà 2All/2oll
- 0Eh3lmm. O te\lo iniegral do edrtal e rnl'omçôs sobre a hcilâçào
podsá ser obtido no C@sórcio Inlqm@icipal SAMU Oeste - CON-
SAMU. situado na Rua Cristóvão Colombo. no 9u), baiÍo PioneiÍos
CaEinmse, Setor de Compr6. Csevel/PR - Teli (Ox\45) 3327-
7623 ou no e-mail: lidta€qalconsmu.com.br Maiores infomaçôes
@trc no site: §§.consmu.com.br

(asqlel-PR.6 de n(r\embro dc lí)17
MATHEUS DUARTE RODRIGUES

l'rcgoercr

FEDf,RAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS
EM POSTOS DE SERVIÇOS DE CSMBUSTIVEIS

E DERIVADOS'DE PETRÓLEO

EDIIAL Df ('ON}O('ACÀO
as§FlrBl.Í:t.r cER\1. Dr: pRrsT\('io DE ( o\T^s

E PREVISÁO ORÇANTENTÁRÍA

Pêlo pÍ6enle Eiibl, ficm mnvoqda lod6 õ delegaçõ6
do Conselho de Repres6hls d6 Srndicalos filiados à Federa{ào
Neional dos Empregâdos em Postos de Seniç6 de Comb6lilels e

Dmvado de Petróleo. qüles @m sw obrigaçõ6 6tatután6 paÉ
pmicipdem da.{ssembleia GeÍal E\trerdiniiíÀ a ser realiTâda no
dia 29 de Norembro dc 2017. à 09roo hor6 em pdmeiÍa con\ocaçào
com 2y3 dos filiados e às 10:00 hor6 em seguda con\@ação com
qualquer número de prdentes. de confomidade com s disposiçõ6
contidN n6 estatutos s@iais e na legislaçâo peninente. pr{ipua-
mente na disposiçõe contid6 no artigo 550. "@put". pdágrafos e
aline: p«ágmfo 8" do úigo 551 e dineâ "b'do digo 52.1. lodos
dâ C.L.T., na sede da CNTC. - ConfedeÍa{ào Nacional dos Tra-
balhâdor6 no Coméícro. srta à SCAS w 5. Blco C. Lote 65. Bra-
silla Dlshto Federal. pua dehberáem sobre a segurnle ordem do
diai a) Leitu4 discusào e apro\ação ou não da ATA da Assembléia
elerior: b) Disc6são. rotação e aprovâçào ou não da Pr6laçâo de
Conh dos ereÍciciG de nolembro de 2ol5 a dezembro de 2016.
inclúive: c) Disc6sào. lolaÉo e apror'ação ou não da Pre\isão
oÍç@tária p@ o exercicio de 2018.

Sào Pâulo.6 de n0\enlbro de:í,17
EUSEBIO LUIS PINTO NETO

Pre.rdenle do ( onselho

FI.JNDAÇÃO DE AFOIO E DESf,NVOLVIMENTO DA
IJNIVER§IDADE FEDf,RAL DE MATO GROSSO

FUNDAÇÃO UNTSELVA

EX'tR.\tO D]: ( 0NTRATO :\' 3I/2017/1rNrSEr.!^

PÍo6so n' 2017(X) 19230/UNISELVA -Contratúle: Füdâção de
Aporo e De-senrol\ rmmlo da Unire6idade Fedeíal de Mâlo Crosso -
FIJNDAÇAO UNISELvA CNPJ n' (rl.lt{s. l5rrí,ml-57 Conlrdada.

BRÁZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA-ME CNPJ n"
20.81 1.035/«)01-lE Objeto: a prstaÉo de serriço de despâcho adua-
neiÍo e agacimnlo de 619À püa dcembuaço allmdegário \ i-
súdo a imponaÉo de ma pista dê alletisfro püa atender a demúda
do Projeto 3.06.010. incluindo tod6 a despsc d6de a relirada do
malerial na sede do fâbricmte locali/ado no pais lláia - lT. ate a sede
da CONTRATANTE. Eslirodo de R$ 2{t5 (X)0.00 Vigênciar 120 di6.
Dotâçâo orçmentâriâ Tod6 6 d6pes6 deorrenles da e\ecução dos
seiliços a que alude 6le ContÍalo. coÍerilo à conh dos recureos
consignadG no Projelo no 3 06010. Contmto no (»5IFUFMT/2015 -

PROPEq/CAP n'383/2015 e 6tâ fúdaçâo Ásinado por Súdra
Mea C@lho Mdins Contráote e RAFAEL RUSCHKÁ WEKER-
LIN em lll10/2017

EX't RÀI() DE TURMO .,\Dt't'tVO

Erlrato do terceiro Tem Aditiro ao ConlElo n'037/2016-Unisel\a
PíGso n" 2017{X)||?07/LNISELVA Contratote: Fundaçâo de
Aporo e D€§ffrol\imaro da Uni\eGidade Fedeíal de Mato Cr6so -
F( OAÇAO UNISELVA CNPJ n' O.l 8.l5 l5O/rXlUl-57 ConlÍalada

DIEDRO ARQUITETUM E ENCENI'IARIA LTDA-ME CNPJ n'
I6I»I,«'1lÚOI-(IIi DO OBJETO CLAUSULA PRII\íEIRA - DO
OBJETO: O pÍesmte aditivo lem por objeto â pÍorogação do preo
de vigência do Contrato n" 037/2016/UNISELVAI Fica prorogado o
pr&o de rigêncra contratual por Ms dors l2l m66. ou sela alé o
diâ 27ll l/201 T.CLAUSULA TERCEIRA - DA RAIIFICAÇAO DAS
CLÁUSULAS: Rdifi@-se õ dr'úis Cláusul6 e onáiçõe. e-
tabel{idA no Cotra(o iniciâl fimdo entre s pd6 Assinado por
SudÍâ M{ia Cclho Mmins OEào Cerenciador e Diedro Arqui-
tetuÉ e Engenhúia LTDA-ME ConlratadÀ e6 2alo9l2lll1

Àl'rso DE Drsp[risÂ DE r.t( nÂ(-Ão N'.r.t/2017

Considerodo 6 infomEçõ6, pil&eres. dGumenlos e des-
prchos c@lidos no Pre6so Adminislrâtilo em refdàcia com b6e
no Pd6er Juridico. em alendimrlo s lê8islâção vigfite. RATIFICO
a Dispflsa de Licilação n'0.+,12017. objetitmdo a aquisiç-âo de um
equipmedto dstino a psqüsâ denominâdo de Grupo Gerador da
empr6a GPR BRÂZ|L EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N"
0l 293.573/0ünl-49. no laloÍ totâl de R$ 40.(x)0,00 (qudenla mil
reais). cmfome proposta Proforu Corcrcial aprcmtada

Esh rdill€çào se túdm6h no inciso xxl do aíigo 2.1 e

enda no úigo 26 da Lei n' 8 66é/93

Curaba. ltt dc outubro de ll)17
SANDRA MARIA COELHO MARTINS

Süpsrrnlerldenle

.§lso DE DtsPEr\s.\ Dt r,t( rT.\( Ão N" soi 201?

Considetudo 6 infomções. pü@eÍ6. d$menlos e des-
pachos conlidos no PÍe6so AdministmtiÍo m referàcia. com bme
no Pe@r Juridico. em alendimoto a legislaçâo rig6te. RAIIFICO
a Dispf,sa de Licilação n'050/2017. obletirmdo a aquisiçào de um
equipmento denominado Cânüa de germinação com fotoperiodo -
incubadora tipo B.O.D." da empÍsâ NOVAINSTRUMENTS EQUI-
PAMENOS PÂRA LABORÂTORIO LTDA . EPP. CNPJ N"
l2 561 319/0001-75. no valoÍ total de R$ í) 332-(X, (seis mil lÍezillos
e lrinla e dois reds). onfolm Pofom Comercial apr6fllada Esla
mtilicaÉo se fudmenla no inciso XXI do fiigo 2.1 e arnda no
aíigo 26 da Lei n" E.6í,(r93.

Cuiaba. 26 dc outuhro dc l(l I 7

SANDRA MARIA COELHO MARTINS
silpcfln1!ndcnte

lneditoriais

Esle dculMto pode *r vaificado no oderço el&ônico http://wvin.go:Uatlti&.tttl.
pelo código 0U)3201 7l loTU)l 52

D@wnto 6sinado drgilalrcile @nfome MP n! 2.2«L2 de 24lOA2OOl. que inslilur a

Infr6trutuÍa de Char6 Púbhc6 BÍ6ileirâ - ICP-BÍ6i1.
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#
C LU B ATTILETICO PAU LISTANO

Prrgão §letrônico n" CAPESP 07/?§17
Obieto: O presente processo de aquisição tem como objeto a aquisição de materiais e equipamentos, de acordo com o tipo de

procedimento menor proço e sob total e exclusiva responsabilidade do proponente, pâra a modalidade espoÍiva denominada Tênis,

conforme descrição, quantidade e especificações indicadas no Anexo I Termo de referência.

Aos 2l dias do mês de novembro do ano de2}n,às l?:0lhs, (a) CLUB ATHLETICO PAULISTANO, CNPJ '60927.47210001- 16,

realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), S(a). Sidnei Frere, auxiliado(a) pelaEquipe deApoio formada

pelos Sr(a)s. Joseli F. Silva Santos, Marcio Pires Antonio e Pablo Soares, com o objetivo de adquirir: O presente processo de aquisição

iem como objeto a aquisição de materiais e equipanentos, de acordo com o tipo de procedimento menor preço e sob total e exclusiva

responsabilidade do proponente,ptraamodalida& esportiva denominada Tênis, conforme descrição, quantidade e especificações

indicadas no Anexo I Termo de refer€ncia., confoÍme especificações € quantidades definidas no ato convocatório.

Empreses Perticipentcr:

C. C. Campinas ComercialLtda, CPF/CNPJ: 16.501.564/0001'48, MIVEPP: Sim

al.otes:

Lote: I - Diversos
Participação Licitante: Ampla pacicipação

Situaçío: Anulado , Modvo: lnformamos quo diante do exposto em Ofício 387í2017 CAf'/ GPi CBC , do Comitê Brasileiro de

Clubes, estamos anulando o pregão.

ClassiÍiceção do(s) participent{s):
Empresa: C. C. Campinas Comercial Ltda
CPFICNPJ: 16.101.564l0m148
Data Registro Oferta: 2VllnAlT
Hora Registro C)ferta: 15:48:27
Valor da Oferta: 17.7E8,40
Marca do Produto: Diversos

Desclassifi caçâo(ões) :

Ncúum paÍicipante dcsclassificado.

Lanccs
,.^ ^-

Recursos
Nenhum participante registrou intenção de interpor rêcur§o.

Lote: 2 - Tubo com 03 bolas paÍa tênis
Participeçâo Licitante: Ampla paíicipaçâo
Situaçio: Anulado , Motivo: Informamos que diante do exposto em Oficio 38712017 CAF/ GP/ CBC , do Comitê Brasileiro de

Clubes, estarnos anulando o pregão.

Classifieaçâo do(s) participente(s):
Empresa: C. C. Campinas Comercial Ltda

CPF/CNPJ: I 6.501.564r'000t-48
Data Registro Oferta: 2lllll20l7
Hora Registro Oferta: 15:,49:.29

Valor da Oferta: 2.025,00
Marca do Produto:

DesclassiÍicaçlo(ões): Márcid lrdsíAntonio
Sup.Est e Proietos

ClübAth h.C O"l,,tist2:'t0

-*"



Recursos
Nenhum participante registrou intençâo de intcrpor recurso.

Superadas âs etapas de lntençilo e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro rcsolve:

Participaram do julgamento do presente Pregâo Elctrônico:

Joseli F. Silva Santos. Marcio

'^r^ EliÍeé AntonE I
6 PÍoieto§

Pad$arn

/^n

Club



CLUB ATHLITICO PAULTSTANO

Histórico de Sessão

Editsl CAPESPO7l20l7

Lote 2, Tubo com 03 bolas para tênis, Anulado
Prrticipaçâo Licitante - Âmpla participação

f,vento Dete / Hore Descriçlo
Altcrâçâo de Eupa 09nln0l7 ll100:00 SISTEMÂ: C) Prcsio estâ rberto oara receber Dronos*ts iniciais de preços dos licitantes

linvío de Olbna 2llll/2017 15:49:29 SI§TEMA: Envio da orooosta do C. C. Campinas Com«cial Ltda I l.icitafltc I no valor de ?.025,00

Âlteracão de l'ltaoa 2lllln0l7 l7:00:01 SISTEMA: Encerrrdo o prazo para rec€biÍncnto de proposta

Alteraçâo de Etapa 2AlV20l7 l0:10:05 PREGOEIR0: lniciada a etapa dc analisc das pÍopostâs aprcsentadas pclos licitantcs para CAPESP
o7nofiR.

Suspcnsâo do Lote 2Ulln0l7 ll:20:39 PREGOEIRO: Lolc CAPESP 072017/2 srspetso temporaÍiamente. Pelo mrxivo Aguardando
lnformacões de Órrâo Publico.. Rctorno dâ sessào as 14:00 do dia 22llll20l7

^lterâcão 
de Etâoâ 7Alln0l7 l4:05:4t PREGOEIRô: Rctorno da sessâo: o lole CAPESP 07n0l1n foi rciniciado!

Suspensio do Lote 2Ulln0tT l{:10:0? PflEGOEIRO: Lote CÀPE§P 072017/2 suspenso tsmporariamcnte. Pclo motivo Aguardando
Informacôcs c Orícntacõcs de Órc,ão Público.. Rctorno da sessâo as 16:004o dia 22llll10l7

Álterrcib de Etaoâ 22llln0l7 l6:01:52 PREGOEIR0: Retorno da sessâo: o lote CÂPESP A7n0l7n foi reiniciado!
llar o Lote l?ílll20l7 ló:09:34 PREGOEIRO: Lote 2 foiÁnulado. Justilicativo: Informamos qrrc diânte do eÍposto em OÍicio 38712017

CAF/ GPI CBC , do Comitê Brasileiro de Clubes, estemos anulando o Dregâo,

Lote l, Diversos, Anulado
Prrticipeção Licitante - Ampla pârticipação

Evcnlo Drtr Horr DecrlçIo
Alteracâo & Etaoa 091 tn0t7 :00:00 SI§TEMA: 0 Prccâo está abcío DâÍ, rccsbcr oÍooostas iniciais dc oreÇos dos lícitlntes

rtre ( )ícrta 2t/ tn0l'l 3:48:27 SI§TEMA: Envio da proposta do C. C. Campinas Cornercíal Ltda / Licitante I no valor de I7.788,40

^ltsmâÍr 
de F;-tmn 2l/ tnol7 7:AA:02 §I§TEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta

Mcnsagcm 2llln0l7 l0:05:13 Ff,EGOEIRO: §rs. Í,icitâtt s bom dia. estamos ilrieiando os trabalhos. abÍiremos :§ pÍoposlas. cspeís quc
anurrdem

Áltcração de Etapa 22tll2|l7 l0:05:56 PREGOEIRO: lniciadâ r clâpa & rmâlise d.s proposlas aprcscntadas pclos licitôntes para CAPESP
wn0últ.

Mensas,em 2?i I l/2017 I0:ll:ll PRÊGOEIRô: Em anâise dâs DÍoDoslás.

Mcnsagem 2}lln0l1 t0:12:46 ##Regional Virtual-Regírro / Corrctora BBM / C:, C. Campinas Comercial Ltda I l"rcitante I : Bom diai
Visto que somos o único participamc do ccrlarrc, tcria a grssibilidade dc abrir os ? lotes agora no periodo
drmmhl?

Mensagenr 2?/llt20l1 10:42.,26 PREGOEIR(): Llstamos verificando yossa solicilaçào.
Mcnsagenr 2AlU20l1 10.'56:22 PREGOEIRO: continuamos vcrificando a orooosta.
Mensagem 22/l1t20l1 ll 17'.42 PREGOETRO: Licitarte, infclizmcnte tivcmos problcmas com Orgão Público, o quc nos faz suspcndcr

tcmoorariarncntc o ore cão.

Mensagem 2Uttngt'l :19:25 PREGOEIRO: RctoÍnâÍemos as 14:00 hs.
"xnsão do l-ote 22/lll20l'l ll:20:39 PREGOEIRO: t,ote CAPESP 0712017/l suspcnso Íemporariarnente . Pclo motivo Águardardo

Informacões de Orcâo Público.. Retorno da sessâo as 14:00 do día22tlll20l7
Alterâ{ào de Etãpâ 2Allntn 14:05:48 PREGOEIRO: Rclorno da sessâo: o lote CAPESP 07n0171, foi reiniciadcr!

Mensagern 2AIU20l7 14:08:02 PREGOEIRO: Boa tarde xnhores, não obtivcmos rcsposta do Ôrgão Público ainda, suspen&remos
momcntarêârnente as oúeracôcs alé as 16:00 hs,

Suspcnsío do Lote 22llll20l1 l,l:10:07 I suspcnso tcmporariamentc. Pclo motivo r\guardândo
Ê de Público.

Alteraçâo de Etaps 2Unn0t7 l6:01:52 PREGOEIRO: Reúomo dâ sessão: o

.{nular o [.otc 2}lll20l7 L607:57 PRE@EIRO: Lotq I foi Anulado Justificativa: lnformamos que diante dgçxposto em OÍicio -1871201 7

CÀF/ CP/ C8,(. ddComitê Brasrlciro de Clubcs, estamos anulando o prtég&.
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