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PREGÃO PRESENCIAL N 2  001/2014 
TIPO: MENOR PREÇO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA QUALITATIVA NO ÂMBITO DO 

CONVÊNIO N SICONV 770543/2012 - CELEBRADO COM A UNIÃO 

O INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda sob o n 2  CNPJ 05.408.004/0001-27, associação sem fins lucrativos, com sede na Av. Brigadeiro 

Luiz Antônio, 2050, 52  andar, Cj. 52 8 - São Paulo - SP, CEP: 01318-002, torna pública, para o 

conhecimento dos interessados, que fará realizar a licitação acima referenciada na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo Menor Preço, em conformidade com as regras e condições estabelecidas no Convênio 

77054312012, celebrado com a União, por intermédio da SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SPM, objetivando contratação de empresa para prestação de serviços, 
para um período de 06 (seis) meses, afim de executar etapas do Plano de Trabalho da "Campanha 

Educativa Compromisso e Atitude Enfrentamento à Impunidade e à Violência Contra as Mulheres" 

conforme especificações contidas no Anexo 1, deste Edital e Convênio supra mencionado, inaugurado pelo 

Processo Administrativo n. 001/2014, onde constam os recursos orçamentários provenientes do convênio 

celebrado. 

1  

1.1. 	A presente licitação é do tipo Menor Preço e será regida pelo disposto no Decreto 93.872, de 23 de 

dezembro de 1986, na Lei n 2  8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar n 2  101, de 04 de maio de 

2000, na Lei 10.520 de 2002, no Decreto n 2  6.170, de 25 de julho de 2007, na Lei n 2  12.309, de 09 de agosto 

de 2010, na Lei n 2  12.381, de 09 de fevereiro de 2011, bem como na Portaria Ministerial MP/MF/MCT n 2  507, 

de 24 de novembro de 2011, das condições estabelecidas neste edital e nos seguintes Anexos que o 

integram: 

1. Anexo 1 - 	 Termo de Referência; 

2. Anexo II 	- Credenciamento; 

3. Anexo III -. 	Modelo de Proposta de Preços; 

4. Anexo IV - 	 Minuta de Procuração; 

5. Anexo V - 	 Minuta de Habilitação Prévia; 

6. Anexo VI - 	 Minuta do Contrato; 

7. Anexo VII - 	 Modelo de Declaração de Microem presa e Empresa de Pequeno Porte. 

8. Anexo VIII - 	 Modelo de Declarações 

9. Anexo IX - 	 Modelo de Declaração de não Empregar Menor 

	

1.2. 	Os documentos formais preenchidos conforme Anexos II, IV, V e VII e os envelopes 01 (proposta de 

preços) e 02 (documentação de habilitação) dos interessados, serão recebidos pelo pregoeiro Sr. Amauri 

Sergio Vieira da Silva, designado pela Portaria sob o n 2  001, de 20/05/2014, até o dia 0210612014, às 14:00 

horas, na Sala de Reuniões do INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, localizado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2050, 

Cj. 52 B, 52  andar, CEP 01318-002, Bela Vista, São Paulo - SP. A entrega das propostas pode também ocorrer 

previamente na sede do Instituto Patrícia Galvão, em horário de expediente para o público, das 09h00 às 

12h00 e das 14h00 às 17h00, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira. 

1.2.1. 	Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, postal, por meio eletrônico ou 

similar. 

	

1.3. 	Até dois (2) dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas, qualquer interessado 
poderá solicitar esclarecimentos sobre o pregão pelo endereço eletrônico: Iicitacao@patriciagalvao.org.br , 

requerer providências ou formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições deste edital. 
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1.3.1. As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas por escrito e protocoladas no Instituto 

Patrícia Galvão sito na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2050, Bloco B, 59  andar, Cj. 52 B, CEP 

01318-002, Bela Vista, São Paulo - SP, no horário descrito no item 1.2.. 

1.3.2. Não serão admitidas impugnações ao Edital por via postal, fac-símile, ou qualquer outro meio 

de comunicação, salvo a forma prevista no item 1.11, acima, deste Edital. 

1.3.3. As respostas do pregoeiro às dúvidas e questionamento suscitados serão dadas por escrito, 

sendo disponibilizadas no sítio do Instituto Patrícia Galvão: http://www.patriciayalvao.org.br  

bem como afixadas no Quadro de Avisos do Instituto Patrícia Galvão, para ciência de 

quaisquer outros interessados. 
1.3.4. Quando o questionamento for procedente e implicar alteração de condição básica do processo 

de contratação, o Edital será revisto e o prazo de apresentação das propostas será reaberto. 

1.3.5. O Edital e seus respectivos anexos poderão ser adquiridos, sem custo, no sítio do Instituto 

Patrícia Galvão: http://www.patriciagalvao.org.br  ou mediante a gravação em CD-R. Para esta 
última forma de aquisição o interessado deve comparecer com a mídia gravável no Instituto 

Patrícia Galvão, no horário das 9h00 às 12h00 e das 14h00 as 17h00, de segunda à sexta-feira. 

1.3.6. No caso de não haver expediente no Instituto Patrícia Gaivão, por fato superveniente à fixação 

de datas que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "1" e "2", o início do 

julgamento ou a continuidade deste serão realizados no primeiro (1 9 ) dia útil subsequente, na 
mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o Pregoeiro, definir outra data e horário, 

fazendo a publicação e divulgação no sítio oficial do Instituto Patrícia Galvão: 
http://www.patriciagalvao.org.br  e no saio do SICONV: https://www.convenios.gov.br/oortal/.  

1.3.7. O Pregoeiro poderá suspender a respectiva sessão, a seu exclusivo critério, quando julgar 

conveniente, desde que devidamente justificado em ata, designando nova data e horário 

para reinício dos trabalhos de julgamento, dando-se ciência aos licitantes. 

1.3.8. Suspensa a sessão, o Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes das licitantes presentes, 

deverão rubricar todos os invólucros lacrados contendo a documentação da fase seguinte, 

que ficarão em poder e guarda do Pregoeiro até a nova data determinada. 

1.4. Os horários constantes deste PROCEDIMENTO LICITATÓRIO observam, para todos os efeitos, os 

horários de Brasília, Distrito Federal. 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação destina-se a contratação de empresa prestadora de serviços que visam a 

REALIZAÇÃO DE PESQUISAS QUALITATIVA PARA CAMPANHA para um período de 06 (seis) meses, a serem 
realizadas nos municípios de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito 

Santo e Goiás, objetivando a execução da "Campanha Educativa Compromisso e Atitude 

Enfrentamento à Impunidade e à Violência Contra as Mulheres"conforme especificações 

contidas no Anexo 1, deste Edital e Convênio supramencionado, inaugurado pelo Processo Administrativo 

n. 001/2014, onde constam as os recursos orçamentários provenientes do convênio celebrado. 

3:  DJAJUSUFIC- 

3.1. A presente contratação está prevista no desenvolvimento do projeto para execução de todas as etapas 

descritas no Anexo 1 deste edital e no projeto básico e plano de trabalho que acompanham o termo de 

convênio n 9  770543/2012, celebrado com a União, por intermédio da SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS 
MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA — SPM. 

3.2. A C a m p a nha E d u c a ti v a " Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha -A lei é mais forte" 

é resultado da cooperação entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Governo 

Federal, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e o Ministério da 

Justiça. Tem como objetivo unir e fortalecer os esforços nos âmbito municipal, estadual e federal para dar 

Instituto Patrícia Galvão - Processo Licitatório n° 001/2014 -- Pregão n 0001/2014 
Página 2 de 32 



Midia e Direitos 	 CEP 013 18-002- São Paulo/SP 
fones: (11) 3266.5434 / e-mail: licitacao@patriciagalvao.org.br  

www.agenciapatriciagalvao.org.br  
celeridade aos julgamentos dos casos de violência contra as mulheres e garantir a correta aplicação da Lei 

Maria da Penha. 

3.3. Os macro-objetivos da campanha "Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha -A lei é mais forte" são: 

• 

	

	Envolver todos os operadores de direito no enfrentamento à impunidade, bem como o esforço 

de responsabilização de agressores e assassinos de mulheres no país; 

• 	Contribuir para uma percepção mais favorável da sociedade em relação ao Estado 

representado pelas instituições que compõem o sistema de Justiça e o Poder Executivo 
em relação à efetiva aplicação da Lei Maria da Penha; 

• 	Mobilizar, engajar e aproximar toda a sociedade no enfrentamento à impunidade e à violência 

contra a mulher. 

3.4. 	Ações de com unicaçãopara ajudara divulgar essa campanha foram criadas eserão utilizadas ao longo do 

anoparaenvolver diferentes públicos e grupos sociais. 

3.5. 	É uma ação de cidadania que busca compromisso e atitude em relação à Lei Maria da Penha, a fim 

de alterar os comportamentos de violência contra a mulher e responsabilizar os agressores. 

4• P DAS CONDIÇÕES DE 

4.1. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste 
Edital. 

4.2. Poderão participar deste procedimento licitatário Pessoas Jurídicas, legalmente constituídas, que 

possuam expressamente em seus atos constitutivos objeto social compatível com o que se pretende 

contratar, observadas, ainda, as demais condições inerentes à habilitação. 

4.3. Os interessados, ou seus representantes legais, deverão fazer seu credenciamento (Anexo II), na sessão 
pública de instalação do pregão, comprovando possuir poderes para formular propostas e para a prática de 

todos os demais atos do certame. 

4.3.1. 	Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, originais ou 

em cópias autenticadas, na forma da Lei, conforme o caso: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 

de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração nos moldes do Anexo IV, por instrumento público 

ou particular, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea 

"a", acima, que comprove os poderes do outorgante, da qual constem poderes específicos 

para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, ressaltando que cada procurador só 

poderá representar um licitante neste certame. 

4.4. No ato de credenciamento, deverá ser entregue, também, a declaração formal de que a empresa 

encontra-se habilitada para participar do pregão (Anexo V, do edital). 

4.5. No caso da licitante ser microempresa (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), deverá apresentar 
declaração visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n 9  123/06, que deverá ser feita 
de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital e apresentada fora dos Envelopes n 2  01 
(proposta de preços) e n 2  2 (documentação de habilitação). 

4.6. Não poderá concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do certame: 

a) 	empresa em estado de falência, concordata ou recuperação judicial; 	 \\ 
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b) 	empresa que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, 

direta ou indireta; federal, estadual ou municipal; 

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E O OFERECIMENTO DE LANCES 

VERBAIS 
5.1. Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação além de poderem ser protocolados nos 
termos do item 2.2.1 deste edital e poderão ser recebidos pelo pregoeiro, em sessão pública, na data, horário 

e local seguintes: 

Data: 02/06/2014 

Hora: 14:00 horas 

Local: Sala de Reuniões do INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO localizado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 

2050, Cj. 52 B, 52  andar, Bela Vista, São Paulo - SP. 

Assim identificados: 

• ENVELOPE 01- PROPOSTA DE PREÇOS 

AO PREGOEIRO DO Instituto Patrícia Galvão 

PREGÃO N. 001/2014 

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços que visam a REALIZAÇÃO DE PESQUISAS 

QUALITATIVA PARA CAMPANHA para um período de 06 (seis) meses, a serem realizadas nos 

municípios de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito Santo e 

Goiás, objetivando a execução da "Campanha Educativa Compromisso e Atitude 

Enfrentamento à Impunidade e à Violência Contra as Mulheres "conforme 

especificações contidas no Anexo 1, deste Edital e Convênio supramencionado, inaugurado pelo 

Processo Administrativo n. 001/2014, onde constam as os recursos orçamentários provenientes do 

convênio celebrado. 

LICITANTE: 

•ENVELOPE 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

AO PREGOEIRO DO Instituto Patrícia Galvão 

PREGÃO N. 001/2014 
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços que visam a REALIZAÇÃO DE PESQUISAS 

QUALITATIVA PARA CAMPANHA para um período de 06 (seis) meses, a serem realizadas nos 

municípios de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Espírito Santo e 

Goiás, objetivando a execução da "Campanha Educativa Compromisso e Atitude 

Enfrentamento à Impunidade e à Violência Contra as Mulheres "conforme 

especificações contidas no Anexo 1, deste Edital e Convênio supramencionado, inaugurado pelo 

Processo Administrativo n. 001/2014, onde constam as os recursos orçamentários provenientes do 

convênio celebrado. 
LICITANTE: 

5.1.1. Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, postal, por meio eletrônico ou 

similar. 

5.1.2. 0 recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o instituto, 

observadas as prescrições de legislação específica. 

5.1.3. Os envelopes das propostas e da documentação deverão conter, obrigatoriamente: 

Envelope 01 -  proposta de preços. 

5.1.3.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada, conforme o modelo do Anexo III. 

5.2. A proposta deverá ser apresentada impressa, em língua nacional, com clareza, sem emendas, rasuras, 

borrões, em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ da empresa, endereço completo, numero do telefone, 
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e-mail e deverá conter o nome da proponente e a referencia ao numero deste pregão e objeto constante 

deste edital. 

5.2.1. Na omissão, o pregoeiro poderá solicitar ao representante da empresa o acerto e assinatura na 

proposta alterada imediatamente na sessão. 

5.2.2. Preferencialmente as folhas das propostas deverão ser numeradas sequencialmente (ex.: 1/10, 
2/10, 3/10, etc), e rubricadas. Assinadas em sua parte final, pelo representante legal da licitante, sob 

pena de desclassificação; 

5.2.3. Conter os dados bancários constando: o n 2  da conta corrente, agência e o nome do Banco para 

fins de pagamento, na omissão, deverá ser informado pela empresa vencedora em até 02 (dois) dias 

úteis após o término da sessão; 

5.2.4. Ser assinada em sua parte final, bem como rubricada em todas as folhas, pelo representante 

legal da licitante. Na omissão será aceita sem direito a contestação futura; 

5.2.5. Ter indicação do representante legal (cargo, RG, CPF) com poderes específicos para assinatura 

do Contrato. Na omissão, deverá ser informado na fase de elaboração do Contrato; 

5.2.6. Informar no ANEXO III- A PROPOSTA DE PREÇO o valor em Real (R$),  devendo estar em 

algarismos, e por extenso, o preço global dos itens; 

5.2.7. Ter indicação de que o prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇO não será inferior a 	90 

(noventa) dias, contados da data marcada para o seu recebimento. Na omissão será considerado esse 

prazo; 

5.2.8. Declarar na proposta que estão incluídos no preço, todos os custos, impostos, taxas e despesas, 

tais como, seguro, salários, encargos sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, administrativas, 

trabalhistas, fornecimento do material de consumo de primeira qualidade, e quaisquer outros custos 

ou despesas que tenha sido acertado no acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria 

profissional que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto 

deste Edital. 

5.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão durante a sessão pública, determinar a qualquer licitante a 

correção de erros formais em sua proposta, desde que a proposta corrigida, seja devidamente assinada pelo 

representante legal. 

5.4. Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições do presente Edital e que 

apresentem rasuras e falhas que impossibilitem a sua compreensão. 

5.4.1. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação e entendimento por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

S.S. Colhida a assinatura dos representantes das licitantes na Lista de Presença, o pregoeiro encerrará a fase 

de recebimento dos envelopes, indagando aos licitantes se formalmente preenchem os requisitos da 

habilitação estabelecidos por este Edital, recebendo e registrando as declarações formais de que atendem a 

essa condição, nos termos do Anexo V deste edital. 

5.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida nenhuma outra oferta de 

licitante retardatário e em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido 

neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas. 
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5.7. Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o pregoeiro procederá, imediatamente, à abertura das 

propostas de preços, cujos documentos serão lidos e rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes que o 

desejarem. 

5.8. Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder do pregoeiro, e serão 

abertos após a análise da aceitabilidade das propostas, apenas em relação ao ofertante da proposta de 
MENOR PREÇO. 

5.9. Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos neste edital, o 

pregoeiro dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser 

oferecidos pelos autores da proposta de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores à primeira. 

5.10. Se não houver pelo menos três (3) propostas nas condições indicadas no item anterior, poderão fazer 
lances verbais o autor da melhor proposta do objeto licitado, quaisquer que tenham sido os preços indicados 

nas propostas escritas, incluída a proposta de menor valor. 

5.11. O procedimento descrito a seguir integra a etapa de lances verbais, para o objeto licitado: 

	

5.11.1. 	Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior valor até 

então apurada dentre os selecionados e serão limitados a duas (2) casas decimais; 

	

5.11.2. 	O intervalo mínimo de valor para cada lance será de um por cento (1%), tendo-se por base o valor 

total do Item; 

5.12. Será admitido ao licitante oferecer lance superior ao menor valor até então apurado, desde que seja 

inferior ao seu, e que respeite o limite estabelecido na Etapa 5.11.2, acima; 

5.12.1. O licitante poderá abster-se de oferecer lance, o que não importará na abdicação ao direito de 

fazê-lo na rodada seguinte; 

5.13. Não haverá limites de rodadas para apresentação de lances; 

5.14. Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes por meio de seus 
telefones celulares ou outro meio eletrônico disponível desde que não atrapalhem o bom andamento da 

sessão de julgamento. 

5.15. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas (MEs) e 

empresas de pequeno porte (EPPs), nos seguintes termos: 

	

5.15.1. 	Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) sejam iguais ou até cinco por cento (5%) 
superiores à proposta mais bem classificada; 

	

5.15.2. 	A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) cuja proposta for mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de 

lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 

nova proposta no prazo máximo de cinco (5) minutos após o encerramento dos 

lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 

microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) que se encontrem no 

intervalo estabelecido na alínea "a", será realizado sorteio entre elas para que se 
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identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 

proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 

igual valor, respeitada a ordem de classificação; 

5.15.3. 	O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase 

de lances não tiver sido apresentada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP); 

5.15.4. 	Não ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), 

serão retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto 

disposto no art. 49,  inciso XXIII, da Lei Federal n 2  10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito 

de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas (MEs) e empresas de 

pequeno porte (EPPs) cujas propostas de encontrem no intervalo estabelecido na Etapa 5.151, acima; 

a) 	Na hipótese da não contratação da microempresa (ME) e empresa de pequeno 
porte (EPP) e não configurada a hipótese prevista no Etapa 5.15.4, será declarada a 

melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

6. DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO---- 	. 	
-- 

6.1. As empresas licitantes deverão encaminhar dentro do ENVELOPE "02", com as folhas, 

preferencialmente, numeradas sequencialmente, os documentos a seguir relacionados, que serão 

apresentados sob a forma de cópia simples, sendo exigidas da empresa vencedora, as cópias reprográficas 

devidamente autenticadas em cartório, em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento de Comunicado 

informando sobre a homologação deste processo licitatório. Os documentos emitidos pela INTERNET não 

necessitam de autenticação. O Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio não autenticarão documentos 

no momento da sessão. 

6.1.1. Habilitação Jurídica 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

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

de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial; os 

documentos, deverão estar acompanhados de todas as alterações, ou de documento 

consolidado. 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis ou não empresárias, acompanhado de 

prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

c) 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; 

d) no caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, ato de nomeação ou de eleição 

de seus administradores, devidamente registrado no órgão competente. 

e) registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.2. Regularidade Fiscal 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - (CNPJ); 

b) certificados de regularidade perante a Seguridade Social (CND - INSS) e do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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c) 	prova de regularidade para com as Fazendas: Federal; Estadual e Municipal (Tributos 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT - 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (conforme Lei Federal n. 2  12.4440/2011, que veio da nova 
redação aos artigos 27, inciso IV e art. 29, inciso V da lei Federal n. 2  8.666/91) 

e) 	prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto pretendido; 

f) 	certidão negativa de distribuição de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial 

expedida pelo distribuidor cível da sede da pessoa jurídica; 

g) 	as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

g.1) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de dois (2) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério deste Instituto, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

g.2) a não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem "g.l", acima, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação 

vigente e neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar 
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 42,  inciso XXIII, da Lei Federal n 2  

10.520/02; 

h) 	declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 72  da Constituição Federal, do 
Decreto Federal n 2  4.358, de 05/09/2002, que regulamentou a Lei Federal n9 9.854, de 27/10/1999; 

6.1.3 	Qualificação Técnica 

6.1.3.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecidos por empresas públicas ou privadas, 

comprovando a qualidade dos serviços prestados pela empresa no Brasil. Os atestados devem 

informar, necessariamente, nome, telefone, e cargo do responsável pelas informações atestadas e 

ser emitido em papel timbrado da declarante. 

6.1.4 	Declarações 

6.1.4.1. Declaramos para os devidos fins e para afiançar que a empresa prestadora que será 

contratada pelo Instituto Patrícia Galvão atenda ao disposto no termo de referência - Anexo 1, 

define-se os seguintes requisitos que devem ser atendidos e comprovados em documentos 

entregues no momento da assinatura do contrato: 

a) Experiência de pelo menos 10 anos em pesquisa e consultoria de marketing; 

b) Participação específica e comprovada na elaboração e execução de estudos que 

tenham tido como tema principal mulheres brasileiras e relações de gênero a ser 

comprovada por no mínimo 2 (dois) atestados de qualificação técnica de clientes 

diferentes, que comprovem que a empresa já realizou estudos específicos sobre a 

mulher brasileira de uma perspectiva de gênero 

c) Para assegurar a qualidade do serviço de consultoria prestado ao Instituto Patrícia 

Galvão, e que atenda ao disposto neste termo de referência, define-se que os 

profissionais que estarão envolvidos diretamente no projeto ao qual esse termo se 

refere, devem atender aos seguintes requisitos: 

d) Os profissionais a serem alocados no projeto devem ter experiência no 

desenvolvimento de pesquisas de opinião qualitativas e quantitativas, que abordem 
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aspectos sociais, antropológicos e sociológicos, e, que tenham participado de estudos 

de opinião focados em mulheres, relações de gênero e violência conta a mulher que 

tenham sido divulgados publicamente com supervisão de mestres e / ou doutores na 

área; 

e) Os profissionais supracitados deverão ter vínculo profissional formal com o instituto de 

pesquisa a ser contratado. 

6.2.DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.2.1. Após abertura do ENVELOPE "02" da empresa classificada em primeiro lugar, será analisada toda 

documentação nele contida. 

6.2.2. Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio, durante a análise da documentação, poderá realizar consulta on-line 

aos sites dos órgãos responsáveis pela emissão dos mesmos. 

6.2.3. Os documentos e/ou certidões comprobatórias de regularidade ou inexistência de débito deverão estar 

no prazo de validade neles consignados. Na falta desta informação serão considerados válidos por 90 

(noventa) dias, contados da data de sua emissão. As exceções serão avaliadas pelo Pregoeiro quando for 

anexada legislação para o respectivo documento. 

6.2.4. A não apresentação de qualquer documento ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo 

de validade e quantidades estipuladas, implicará a inabilitação da licitante. 

6.2.5. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á a abertura do envelope de 
habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a habilitação da licitante classificada 

em segundo lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do ENVELOPE "02" da seguinte classificada, 

observando o mesmo procedimento, até que se esgote o rol das empresas que conseguiram classificação. 

6.2.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a escolha se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em 
ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro procedimento. 

6.2.7. Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, sendo vedada a sua retirada ou 
substituição e a inclusão daqueles que por ventura tenham sido obtidos por consulta on-line. 

7. JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - ANÁLISE DAS PROPOSTA11— --, 

7.1. Análise da aceitabilidade das propostas para cada item licitado 

	

7.1.1. 	A Análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, 

compreenderá o exame: 

a) da compatibilidade das características dos serviços ofertados com as especificações indicadas no 

Anexo 1 e III, deste Edital; 

b) da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais 

estimados para a execução do objeto e com as disponibilidades orçamentárias do Convênio. 

	

7.1.2. 	Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas: 

a) que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope 01; 

b) que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações (Anexo 1 e III); 

c) que não apresentarem os preços unitários e totais do objeto cotado; 

d) que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexeqüíveis, ou incompatíveis com os valores 

de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação. 
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7.2. Classificação das propostas 

	

7.2.1. 	As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente dos 

preços finais a partir do valor mais baixo. 

	

7.2.2. 	Para efeito da classificação, serão considerados os preços finais resultantes dos valores 

originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos. 

	

7.2.3. 	O pregoeiro fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. Na 

hipótese de divergência entre valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, para efeito 

de classificação, os valores por extenso, ficando esclarecido que o pregoeiro fará as correções de soma 

que se fizerem necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de 
classificação. 

	

7.2.4. 	O pregoeiro indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou 
inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação de propostas. 

7.3. Análise da qualificação (habilitação) dos licitantes 

	

7.3.1. 	Uma vez classificadas e ordenadas as propostas, a etapa seguinte do julgamento consistirá 
na análise da habilitação dos licitantes. 

	

7.3.2. 	O pregoeiro procederá à abertura do envelope da documentação de habilitação do autor da 

proposta classificada em primeiro (1 2 ) lugar, para verificação do atendimento das exigências 
estabelecidas neste edital. 

	

7.3.3. 	Constatando o atendimento dos requisitos de habilitação, o licitante será declarado 
vencedor do certame. 

	

7.3.4. 	Se a proposta classificada em primeiro (1 2 ) lugar não for aceitável, ou se o seu autor não 
atender aos requisitos de habilitação, o pregoeiro fará a abertura do envelope da documentação do 

autor da proposta classificada em segundo (2 2 ) lugar, e assim sucessivamente, até que uma oferta e 
seu autor atendam, integralmente, aos requisitos do edital, sendo então, o licitante declarado 

vencedor do certame. 

	

7.3.5. 	Uma vez proclamado o vencedor da licitação, o pregoeiro poderá negociar com este, 
melhores condições para a contratação, inclusive quanto aos preços. Em caso de resultado positivo na 

negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e passarão a compor a 

proposta. 

	

7.3.6. 	Se o resultado proclamado não for aceito e algum licitante manifestar, imediatamente, em 

sessão a intenção de recorrer, o pregoeiro suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo 

de três (3) dias para apresentar as razões do recurso, assegurando-se aos demais licitantes um prazo igual, 
após o término do prazo do recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para oferecimento das 

contra-razões correspondentes. 

7.3.6.1. Os recursos deverão ser apresentados por escrito e protocolados na sede do Instituto 
Patrícia Galvão sito na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2050, 5 2  andar, CJ.52 B, CEP: 01318-002, São 
Paulo - SP, em horário de expediente para o público, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, nos 

dias úteis, de segunda a sexta-feira. 
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7.3.6.2. Não serão admitidos recursos por via postal, fac-símile, e-mail, ou qualquer outro meio de 

comunicação, salvo a forma prevista no item 5.3.61, acima, deste Edital. 

7.3.7. 	Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, ou inexistindo estes, 

seguirá o processo para a adjudicação do objeto e homologação de certame, sendo o vencedor convocado 

para assinar o Contrato e cumprir os Pedidos de Compra, dele oriundos. 

8. RESULTADO DO JULGAMENTO - HOMOLOGAÇÃO 

8.1. O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo pregoeiro e pelos 
licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais 

oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de 
aceitabilidade/ inaceitabil idade e classificação/ desclassificação de propostas, bem como de habilitação/ 
inabilitação proclamadas, bem assim quaisquer outras ocorrências da sessão. 

8.2. Assinada a ata da sessão pública, o pregoeiro encaminhará o processo da licitação à autoridade 

competente, para adjudicação do objeto ao vencedor, e homologação. 

8.3. O despacho de adjudicação e homologação será publicado nos mesmos meios de divulgação que 

divulgaram o atual certame. 

9. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

9.1. A licitante classificada nos termos da presente licitação será convocada para, no prazo de até cinco (5) 

dias úteis, contados da data de sua convocação, a assinar o Termo de Contrato (Anexo VI) do objeto 

registrado. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado, desde que solicitado por escrito pela adjudicatária 

durante seu transcurso e que ocorra motivo justificado e aceito pelo Instituto Patricia Galvão. 

9.2. A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o TERMO DE CONTRATO ou em cumprir a Prestação de Serviços 

dela oriundos no prazo fixado na convocação específica caracterizará inadimplência das obrigações 

decorrentes desta licitação, sujeitando-a às penalidades previstas neste Edital (e seus anexos) e na legislação 

vigente. 

9.2.1. 	Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que convocará os licitantes e, 

em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus 

ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, 

sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o Termo de Contrato. 

9.3. O licitante vencedor que ensejar o retardamento da execução do certame, apresentar proposta 

inexeqüível, deixar de entregar os documentos que se comprometeu, por declaração sob as penas da Lei, 

ou apresentar documentação falsa exigida neste Edital, não mantiver sua proposta,/lance, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou se recusar a assinar o termo de contrato ou a cumprir a Prestação 

de Serviços dele oriundos estará sujeito às seguintes penalidades: 

9.3.1. Suspensão do direito de licitar e contratar com o Instituto Patricia Galvão, pelo prazo de 

dois (2) anos; 

9.3.2. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor de sua proposta. 

9.4. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e 

a ampla defesa. 

10. DAS CONDIÇÕES DA ADJUDICAÇÃO 
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10.1. Na presente aquisição o Contrato será emitido conforme necessidade do INSTITUTO PATRICIA GALVÃO, 

baseado no Termo de Contrato a ser assinado. 

10.2. Quando o preço original da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) oferecido(s) na sessão 

pública do pregão, a licitante ADJUDICATÁRIA deverá apresentar, no prazo de até cinco (5) dias úteis, nova 

planilha com os preços correspondentes à adjudicação, a qual substituirá a primitiva, como parte integrante 

do Pedido de Compra. 

10.3. O não comparecimento da licitante vencedora para a retirada e assinatura do contrato nos prazos 

estabelecidos no subitem 10.2. implicará a aplicação da multa prevista no subitem 9.3.2. 

10.5. A licitante deverá manter as condições de habilitação durante todo o período de execução do Termo de 

Contrato. 

10.6. Os serviços e atribuições fornecidos deverão estar garantidos sem quaisquer prejuízos no local dos 

serviços e pelo prazo indicado na proposta e nas condições estabelecidas no Anexo 1 deste Edital, devendo a 

fornecedora substituir em até cinco (5) dias úteis, por sua conta, os profissionais que forem considerados 

inadequados às especificações, sem prejuízo da aplicação das penalidades correspondentes. 

11. DO PAGAMENTO liti 	 - 

11.1. A CONTRATADA prestará os serviços com observância rigorosa das Especificações Técnicas constantes 

do Anexo 1, das condições deste Edital e de sua proposta, emitindo Nota Fiscal ou documento equivalente 

para os serviços efetivamente executados. 

11.2. O pagamento será efetuado via remessa eletrônica, através do INSTITUTO PATRICIA GALVÃO de acordo 
com os termos do contrato de cada produto. A data da atestação deverá ser aquela em que efetivamente 

ocorreu a entrega do material ou a conclusão dos serviços contratados, a qual servirá como data-base para a 

contagem do prazo de pagamento. 

11.2.1. No caso de atraso no pagamento, além do estipulado no item 11.2, acima, fica estipulada a 

correção monetária pelo índice do INPC (IBGE) entre a data do adimplemento das obrigações e a do 

efetivo pagamento, desde que o atraso não tenha sido causado pela CONTRATADA. 
11.2.2. Para fins de recebimento de seu crédito, a CONTRATADA deverá apresentar, no ato do 

recebimento, Certidão de regularidade para com a Seguridade Social (FGTS e INSS), em face do 

disposto no § 32, do artigo 195, da Constituição Federal e § 2, do artigo 71, da Lei Federal n 2  

8.666/93. 

11.3. Os pagamentos serão liberados desde que os serviços executados tenham sido aceitos de forma 

definitiva, pelo setor competente do INSTITUTO PATRICIA GALVÃO, no prazo de 30 dias úteis. 

11.4. Havendo falhas ou irregularidades no objeto executado, todo e qualquer pagamento devido 
CONTRATADA permanecerá sustado, até o integral cumprimento da obrigação, sem prejuízo das demais 

sanções previstas neste Edital, no Termo de Contrato, no Pedido de Compra e na legislação vigente. 

11.5. O não cumprimento do disposto neste Edital, no Termo de Contrato e no Pedido de Compra, em casos 

fortuitos, devido à força maior, na forma estabelecida no Artigo 393 do Código Civil, não implicará na 

incidência e aplicação de multas, mediante apresentação de justificativa, por escrito, devidamente aprovada 

pelo o INSTITUTO PATRICIA GALVÃO. 

11.6. O preço proposto será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à Contratada 

achando-se compreendidos e diluídos no valor proposto, os tributos, que incidirem sobre a execução e 
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entrega do objeto, despesas decorrentes de mão-de-obra, transporte, encargos sociais, inclusive de natureza 

tributária, trabalhista e previdenciária, equipamentos, materiais, e tudo o que for necessário ao perfeito e 

adequado fornecimento do objeto desta licitação. 

11.7. O preço será fixo, sem quaisquer reajustes ou realinhamentos, somente podendo ser alterado na forma 
da Lei. 

11.8. As condições contratuais relativas à forma de pagamento dos preços poderão ser alteradas, em face da 
superveniência de normas federais sobre a matéria. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. À CONTRATADA que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais, conforme o 

caso, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

	

12.1.1. 	Advertência; 

	

12.1.2. 	Multa; 

	

12.1.3. 	Cancelamento do Pedido de Compra; 

	

12.1.4. 	Suspensão do direito de licitar junto ao INSTITUTO PATRICIA GALVÃO; 

	

12.1.5. 	Declaração de inidoneidade. 

12.2. O atraso injustificado na entrega do objeto licitado sujeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o 

valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro (12) dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, 

na seguinte proporção: 

	

12.2.1. 	Multa de 10% (dez por cento) até o vigésimo (20 2 ) dia de atraso; e 

	

12.2.2. 	Multa de 15% (quinze por cento) a partir do vigésimo primeiro (21 2 ) dia de atraso até o 
trigésimo (30 9 ) dia de atraso. 

12.3. A partir do quadragésimo sexto (46) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação 
assumida, salvo disposição em contrário, sujeitando a Detentora à aplicação de multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, bem como ao Cancelamento do Pedido de Compra e do 

Termo de Contrato correspondente. 

12.4. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, quando a 

CONTRATADA: 

12.4.1. Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 

12.4.2. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros; 

12.4.3. Cometer faltas reiteradas na entrega do objeto licitado; 

12.4.4. Praticar por ação ou omissão, por culpa ou dolo, qualquer ato que venha a causar dano à 

CONTRATANTE ou a terceiros independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos 

causados. 

12.5. O objeto entregue em desacordo com as especificações técnicas contidas neste instrumento e não 

aceito pelo INSTITUTO PATRICIA GALVÃO deverá ser substituído dentro do prazo de até cinco (5) dias 

úteis, contados do recebimento da notificação correspondente pela CONTRATADA. 

	

12.5.1. 	A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, considerando-se a mora, nesta 

hipótese, a partir do primeiro (1 9 ) dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no item 115, 

acima. 

12.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras. 
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12.7. As multas estabelecidas nos itens acima não impedem que a Administração cancele unilateralmente o 

Pedido de Compra correspondente, bem como o Termo de Contrato celebrado e aplique as demais sanções 

previstas na legislação vigente e neste edital. 

12.8. As importâncias relativas às multas serão pagas, pela CONTRATADA, após a respectiva notificação, no 

prazo que lhe for assinalado, sob pena de cobrança judicial. 

12.9. As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e 

a ampla defesa. 

13. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

13.1. A CONTRATADA terá o termo cancelado, de pleno direito pelo INSTITUTO PATRICIA GALVÃO, quando: 

13.1.1. Descumprir as condições do Termo de Contrato; 

13.1.2. Não cumprir os respectivos Pedidos de Compra, sem justificativa aceitável e comprovada; 

13.1.3. Fornecer o objeto licitado em desacordo com este edital; 

13.1.4. Não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 
13.1.5. Estiverem presentes razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo 

INSTITUTO PATRICIA GALVÃO; 

13.2. Dar-se-á o cancelamento do termo de contrato mediante procedimento administrativo que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa à contratada. 

13.3. A Contratada poderá solicitar o cancelamento de seu contrato na ocorrência de fato superveniente que 
venha comprometer a perfeita execução das condições assumidas, decorrente de caso fortuito ou de força 

maior devidamente comprovado. 

13.4. A comunicação do cancelamento do termo de contrato nos casos previstos no item 13.1., acima, será 

feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos 

que deram origem ao termo de contrato. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 
Contratada, a comunicação será feita por publicação no site do Instituto Patricia Galvão e no SICONV, 

considerando-se cancelado a partir da última publicação. 

14.ORÇAMENí  

14.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta Convênio 770543/2012, celebrado com a 

União, por intermédio da SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - 

5PM, no valor estimado de R$ 125.000,00 ( cento e vinte e cinco mil reais). 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

15.1. Durante a vigência e execução do objeto a empresa CONTRATADA deverá manter, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital. 

15.2. O INSTITUTO PATRICIA GALVÃO, responsável pelo pregão reserva-se o direito de: 

a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu 

processamento; 

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma da 

legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 
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c) adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

15.3. O pregoeiro ou a autoridade superior poderá, em qualquer fase da licitação, promover as diligências 

que considerar necessárias, para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 

15.4. Todos os encargos devidos em razão do fornecimento do objeto desta licitação, inclusive de natureza 

tributária, trabalhista e previdenciária, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

15.5. O INSTITUTO PATRICIA GALVÃO exercerá fiscalização do fornecimento do objeto desta licitação, através 

de funcionárias designadas, fiscalização essa que, em nenhuma hipótese, eximirá, nem reduzirá as 

responsabilidades da CONTRATADA, mediante termo circunstanciado, observando o objeto licitado. 

15.6. Eventuais danos, diretos ou indiretos, decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, serão de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

15.7. Fica entendido que o Termo de Referência e toda a documentação do procedimento desta Licitação são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 

outro será considerado especificado e válido. 

15.8. Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir, na esfera 
judicial, as questões decorrentes do presente Edital, do Termo de Contrato e do futuro Pedido de Compra e 
que não sejam solucionadas pelas partes, de modo amigável e no âmbito administrativo, ainda que outro, 

eventualmente, concorra em competência. 

São Paulo, 21 de maio de 

Jacira Vieira de ME 

Diretora Executiv 
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