
13/12/2022 12:12 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.570.278/0001-65
Razão

Social: GLOBALTEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA 07 SALA 105C EMP V DE M / CALHAU /
SAO LUIS / MA / 65071-322

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120102322967758214

Informação obtida em 13/12/2022 12:14:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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PROCESSO ADM N°. 2605.0112022
PREGÃO ELETRONICON°. 2605.0112022

CONTRATO N°. 2006.01/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE BATURITÈ. POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E A EMPRESA GLOBALTEC TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS LTDA, CONFORME SEGUE
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BATURITÉICE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.387.343/0001-08, com sede de sua Prefehura Municipal na Praça da
Matriz. S/N, Palácio Entre Rios, Centro, Baturité/CE — CER: 62.760-000, a:ra”és da
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representaca pelo respectivo Ordenadpr de
Despesas, Sr. Cicero Antônio Sousa Beterrà, doravan:e denominada CONTRATANji~i,
e do outro a empresa GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA, com §ede
na Rua Dois, N° 5, Lote 02 - Loteamento Angeli, Bairro: Ange[im, CEP:65.060-641, SãÓ.
Luiz/MA inscrito no CNPJ n° 30.570.278/0001-65, representado pelo Sr. Raimundo Klebã
Castrc Santos, inscrito no CPF n° 002.558.753-t3, doïayante denominada CONTRATA~A,. e

e pelos mesmos foi dito na presença das testemunh~ ao fina Donsignadas, que óm face
do PREGAO na forma ELETRONICA N.° 2605.01120Ç!2, ~elo presente instrumenio
avençam um contrato, e ás seguintes cláusulas e condiç6ê~ que reciprocamente ouiorgam
e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAÇÃO
1.1. C presente contrato tem como fundamento a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei dao
Licitações Públicas c/c os termos da keLfpd~i~1~‘17/0712002 —

Regulamenta o Pregão, nos Decretos n~ 3.555/200C e 10.024/2019. Lei Com~lementa
123/2006 e alterações, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumdor) e do
Códigc Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), e nas demais normas’ egais aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO ED~TAL E A PROPOSTA
2.1. C cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do Pregão
Eletrônico n° 2605.0112022 e seus anexos, e à proxsta da CONTRATADA, os quais
constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
3.1. Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA
E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO
DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DA PREFEITURA DE BATURITÉICE.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR
4.1. C valor do contrato importa no montante global de R$ 1.074.133,34 (hum milhão
setenta e quatro mil cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).

(N.

n

Governo Municipal de Boturit~/CE
Praça do Motriz. S/N. Palácio Entre Rios. Cedtro,
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LOTE UNICO

Item Descrição Und. Quant Valor Valor Total
Unitario

Biblioteca Móvel - GIROTECA, confeccionada em
MDF Ultra, com 3 cm de espessura, na cor branca,
composta por 8 módulos, sendo: 4 módulos
literários com 2.000 livros físicos e 2.000 livros
digitalizados (ebooks, livros em braille, áudio books
e tecnoiogias assistivas), 1 módulo tecnológico
com 52 itens, 1 módulo mural de notícias e 2
módulos para comunicação institucional apoiados
sobre cnassi e rodízios. Medindo cada módulo

expositor: 1,77cm de altura x 1,60cm de largura e UND 2 R$ R$fl~ 30cm ce profundidade. Um módulo mural de 53~.066,67 1.074.133,34
notícias medindo 1,65cm de altura x 1,60cm de
largura e 1,5cm de profundidade. 02 módulos para
comunicação institucional medindo cada um
1,65cm de altura x 30cm de largura e 1,5cm de
profundidade, uma mapoteca e uma mesa
tecnológ~ca com 8 estações de trabalho.
Capacitação em: Gestão de biblioteca, pesquisa
escolar, contação de histórias, iniciação em
informática e literatura de cordel.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. A Oontratada e Contratante, ficam condicionais às obrigações previstas nc edital
convocatório de origem do presente termo de contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
6.1. O ~agamento será feito na proporção da entrega dos oens licitados, segundo as

~ ordens de compras/autorizações de fornecimento expedicas pela administração, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente mestadas pelo Gestor da despesa,
acompaihadas das Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhistas, do licitante
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da Carta Proposta.
6.1.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) cias após o encaminhamento da
dccurnentação tratada neste subitem, observadas as disposições Editalicias, através de
crédito na Conta Bancária do fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta k~ação correrão à conta dos
recursos consignados no vigente Orçamento Municipal, na seguinte Dotação
Orçamentária, Elemento de Despesas e Fonte de Recurso

UNIDADE ORGÃO - ELEMENTO DE FONTE DE
ADMINiSTRATIVA PROGRAMAIATIVIDADE DESPESAS RECURSO

1540000000/
Secretar~a da Educação 07.02-12.361.1201.2.021 4.4.90.52.00 Termc de Convênio

N°_071/2022

Governo Municipal de Baturité/CE
Praça da MatrIz. S/N. Palácio Entre Rios. Centro.
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CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. C contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito ocamentário, a partir da data
de sua assinatura, e findando em 31 de dezembro de 2C22, nos termos do art. 57, da Lei
8.666,93.

CLÁUSULA NONA — DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO
9.1. Os bens licitados deverão ser entregues no prazo n*dmo de 05 (cinco) dias úteis,
obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam
nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COM~RAIAUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade
Gestora, no almoxarifado do Município de Baturité.
9.2. Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02
(duas) vias, além das respectivas fatura e Nota Fiscal.
9.3. Paa os produtos objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal por
Anexo em nome da Prefeitura Municipal de Baturité, com endereço na Praça da Matriz,
109, Palácio Entre Rios, Centro, Baturité/CE — CEP 62.76C.000, inscrita no CNPJ sob o n°
07.387.343/0001-08.
9.4. A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não con~xometer o funcionamento
dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessicade de interrupção, esta
deverá estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Secretário
Orderador de Despesas.
9.5. A empresa vencedora e os produtos deverão estar igorosamente de acordo com as
especificações estabelecidas a proposta vencedora e neste edital, sendo que a não
observância destas condições, implicará na não aceitacão dos mesmos, sem que caiba
qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da nadimplente.
9.6. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências
especificadas neste Anexo 1 e na Carta Proposta venceaoa a administração os recusará,
devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às
supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da 1e e
deste instrumento.
9.7. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
9.8. Os bens licitados deverão ser entregues, observando riçorosamente as condições
ccntidas no Termo de referência, nos anexos desse instrumentc e disposições constantes
de sua Carta Proposta, bem ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedor a
responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem
federat, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam :rabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
fornecinento que lhes sejam imputáveis, inclusive com re;ação a terceiros.

9. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
9.9.1. Os bens serão recebidos:
Proviscriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do edital e da proposta; Definitivamente, após a verificação da
ccnformidade com as especificações constantes dc edital e da proposta, e sua
ccnsequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório.
9.9.2. ~a hipótese de a verificação a que se refere o subiterr anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Governo Municipol de Boturitê/CE
Proço do Motriz, S/N, Polõcio Entre Rios. Centro.

CEP: 62.76O~00O — CNPJ no 07.397.343/0001-08
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CLÁUSULA DÉCIMA — DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
10.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
contraio, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
1. 1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da entrega dos bens licitandos e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratante especialmente designados, na
forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993.
1” .2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações
trabalhstas, deve ser realizada com base em critérics es:atísticos, levando-se em
consideração falhas que impactem o contrato como um tc~f o e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.
1~’.2.1 Nos termos do art. 67 Lei no 8.666, de 1993, a execução contratual será
acompanhada e fiscalizada pela SECRETARIA DA EDUCAÇAO, através de servidor
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observacos.
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária ~ara o
acompanhamento e controle da execução do fornecimento e dc contrato.
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com
base nos critérios previstos nos anexos do edital.
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta orómova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dcs ~‘alores
contraïuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°8.666, de 1993.
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que ccntenha a relação detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido no ecital e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso, conforme o caso.
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §~ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993.
11.8. Zara tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir
seus empregados, no início da execução contraTual, quanto à obtenção de tais
informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos,
preferencialmente por meio eletrõnico, quando disponívei.
11.9. Os empregados também deverão ser orientacos a realizar tais verificações
periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade,
independentemente de solicitação por parte da fiscalização.
11.1C O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento cas obrigações trabalhistas ou a
nâo manutenção das condições de habilitação, bem como a falta de recolhimento das
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS ensejará a aplicação de sanções
admirttrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo

Governo Municipol de Bottrité/CE
Proço do Motriz. S/N. Polâcio Entre Rios. Centro.

CEP: 62.760-000 — CNPJ no 07.367.343/0001-C8~
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culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 6.666, de
1993.
11.1”. O contrato só será considerado integralmente c~mprido após a comprovação, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabahistas. sociais, previdenciárias e
para com o FGTS referentes à execução do fornecimento alocada.
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultaite de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica ~n corresponsabilidade da
Cont-atante ou de seus agentes e prepostos, de confo-midade com o art. 70 da Lei n°
8.666. de 1993.
1 .13. Os documetos necessários à comprovação co cumprimento das obrigações,
trabalh!stas, previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou
por cualquer processo de cópia autenticada por cartãnc competente ou por servidor da
Admirnstração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. C licitante que convocado dentro do prazo de va[icade da sua Carta Proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de sei objeto, não mantiver a Carta
Proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
indôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o
Município de Baturité e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Baturité
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das
demas cominações legais:
12.1.1. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da c~ntratação no caso de:
a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não manter a Carta Proposta ou lance;
d) fraucar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo.
12.1.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação do
servicc. até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a
30 (trfrua) dias, no caso de retardamento na execução dc contrato;
12.1.3. multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na 9ipó:ese de
atraso superior a 30 (trinta) dias na prestação do serviço icitado.
12.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que oossam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do contrato, às atividades da admin!stração, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento pw ~arte do licitante de qualquer das
obrigações definidas neste instrumento, no contrato ot em outros documertos que o
ccmplementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão a~Iicadas, sem prejuízo das
demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
1C.520$02, as seguintes penas:
12.2.1. advertência;
12.2.2. multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado.
12.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recrsc, pcr meio de Documento de
Arrecacação Municipal — DAM.
12.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado
dc pagamento a que a Contratada fizer jus.

Governo Municipal de Boturitê/CE
Praça do Motriz, SIN. Poldcio Entre Rios. Centro,
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Anexo do protocolo PT2022.12/CLHO-22452

Nome: Contrato Baturite  2, pág. 5 de 9

PR2022.12/CLHO-05135 - Pág 107



Governo Mun~c’ps

LAflJ~ITr : - e -~

O FUTURO £ AGOR.

12.3.2 Em caso de inexistência ou insuficiência de crécito da Contratada, o vaor devido
será ccbrado administrativamente ou inscrito como D’vida Ativa do Município e cobrado
mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
12.4. A inexecução total ou parcial do contato e-’Eseja a sua rescisão, com as
conseouências contratuais e as previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS
DIREITOS DO CONTRATANTE
13. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências
previstas nos artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO
13.1. A Contratada reconhece, desde já, os direitos oo COWRATANTE nos casos de
rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93.

Q CLÁUSULA DÈCIMA QUARTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. ~ca ajustado, ainda, que:
1. Ccnsideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcntos:
a) o Eóftal PREGÃO ELETRONICO N°2605.01/2022 e anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
1t.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposiç5es do Decreto Federal n°. 10.024,
de 20 oe setembro de 2019, nas demais normas desta Edital e seus anexos, aplicando-se
stbs diariamente, no que couber, as normas da Lei Federal N~ 8 666/93 e L ei
Complementar 123/2006 e alterações, e demais normas regulamentares aplicávei: à
espéde.
1~.3. ~ara dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não reso[Iida3 r:a esfera
admin strativa, será competente o foro da Comarca do Município de Baturké.

E as~m, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o preserd:
te-mo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado coqform~, é
assinaóo pelas partes para que produza todos os efertos de direito, na preseilça das
testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

0” Baturité/CE, 20 de junhc de 2022.a
ORDENADOR r’E~ESPESASDA Raimundo Kleber Castro Santos

UNIDADE GEST. - À DA SECRETARIA GLOBALTEO TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

CONTRA)44TE CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1/ RAIMUNEO KLEBER Asshiadodefoma díg~M por

1 A 5ANTOS:00255875363
1. 4-’ SANTC’S.:0255875363 Dados: 2022.0621 09:10:28-0300’

CPF: V~v~( W~~r~(
2. p ~ - n,yiin Qj-npc ~o’~o,

CPF: :“~ 666. 0Ç3, -o~

Governo Municipol de Boturitë/CE
Proço do Motríz. S/N. Polõcio Entre Rios. Cee~ro

CEP 62.760 000 CNPJ n° 07.387.343/cXJDl-08
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EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O OPJJENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO do Município de Baturité/CE, torna 2úblico o Extrato do Instrumento
Contratual N° 2006.0 112022, resultante do Pregão Eletrônico N° 2605.0112022.

1 UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 07.02-12.361 1201 .2.021

II
ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.52.30

III FONTE DE RECURSO 1540000030
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL,
COMPACTA E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO

IV OBJETO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
PREFEITURA DE BATURITÉ/CE.
O contrato icará adstrita à vigêcia do

PRAZO DE DURArÃo DO respectivo crédito orçamentário, a partir da dataV CONTRATO de sua assinatura, e findando em 31 de
dezembro de 2022, nos termos do ar 57, da
Lei 8.666/93.

VI CONTRATADA GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

R$ 1.074.133,34 (hum milhão setenta e quatro
VII VALOR GLOBAL mil cento e trinta e três reais e trinta e quatro

centavos)
VIII ASSINA PELA CONTRATADA Raimundo Kleber Castro Santos
IX ASSINA PELA CONTRATANTE Cícero An:ônio Sousa Bezerra

Baturité/CE, 21 de junho de 2022.

ORDENADOR DE
Bezerra

GESTORA DA SECRETARIA DA

Governo Municipal de Baturitê/CE
Praça da Motriz. S/N. Palácio Entre Rios. Ceo ro.

CEP 62760000 CNPJ n°07387 343/0001 08
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Governo Municipal

•• a

o ru

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL

Certifcamos que o Extrato do Instrumento Contratual N° 2006.0112022, resultante do
Pregão Eletrônico N°2605.0112022, cujo objeto é AQUISIÇAO DE BIBLIOTECA MOVEL,
COMPACTA E DOBRAVEL, ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE BATURITEICE, foi afixado no dia
21 de unho de 2022, no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a
Iegislaç~o em vigor.

Baturité/CE, 21 de junho de 2022.

7
ORDENADORDED- PE

ícero
DA

• ousa Bezerra
DADE GESTORA DA SECRETARIA DA

~ CAÇÃO

Governo Municipal de Saturite/CE
Praça da Motriz. S/N Palacio Entre Rios Centro.

CEP 62760 000 CN n 07387 343/0001 08
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Estado do Ceará
Governo Municipal de Baturité -

Fundo Municipal de Educação
RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO -

processo de n°: 2EC3.C1/2022
Modalidade Pr€gãc
Contrato 2~O273
Credor GLcSALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTOA

Item Descrição/~pecificaçÕes quantidade valor un~tári, val3r total

085101 Biblioteca Móvel - GIROTECA, confeccionada em MDF ultra, 2,00 537.06667 1.074.133,34

Total Geral 1.074.133,34

.
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.2

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 30.570.278/0001-65
Razão social: GLOBALTEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

01/12/2022 01/12/2022 a 30/12/2022 2022120102322967758214
12/11/2022 12/11/2022 a 11/12/2022 2022111202380026598153
24/10/2022 24/10/2022 a 22/11/2022 2022102402205376890591
05/10/2022 05/10/2022 a 03/11/2022 2022100502253864382470
16/09/2022 16/09/2022 a 15/10/2022 2022091602105149933806
28/08/2022 28/08/2022 a 26/09/2022 2022082802144417153117
09/08/2022 09/08/2022 a 07/09/2022 2022080902272713867293
21/07/2022 21/07/2022 a 19/08/2022 2022072102181395843806
02/07/2022 02/07/2022 a 31/07/2022 2022070202001161775700
13/06/2022 13/06/2022 a 12/07/2022 2022061302010962476535
25/05/2022 25/05/2022 a 23/06/2022 2022052502134393746934
06/05/2022 06/05/2022 a 04/06/2022 2022050602173979894158
17/04/2022 17/04/2022 a 16/05/2022 2022041701452023957013
29/03/2022 29/03/2022 a 27/04/2022 2022032901520513931980
10/03/2022 10/03/2022 a 08/04/2022 2022031001514323833570
19/02/2022 19/02/2022 a 20/03/2022 2022021901572505492814
31/01/2022 31/01/2022 a 01/03/2022 2022013110435566235750
23/12/2021 23/12/2021 a 21/01/2022 2021122304452597319674
04/12/2021 04/12/2021 a 02/01/2022 2021120404161038241809
15/11/2021 15/11/2021 a 14/12/2021 2021111504170005790467
27/10/2021 27/10/2021 a 25/11/2021 2021102704380561090308
08/10/2021 08/10/2021 a 06/11/2021 2021100804294246136501
19/09/2021 19/09/2021 a 18/10/2021 2021091903545410053413
31/08/2021 31/08/2021 a 29/09/2021 2021083104431709599296
12/08/2021 12/08/2021 a 10/09/2021 2021081204375833122602
25/04/2021 25/04/2021 a 22/08/2021 2021042504353747783138
06/04/2021 06/04/2021 a 05/05/2021 2021040604480986729691
18/03/2021 18/03/2021 a 16/04/2021 2021031804131814707801
27/02/2021 27/02/2021 a 28/03/2021 2021022704111836627080
08/02/2021 08/02/2021 a 09/03/2021 2021020802060689223001
20/01/2021 20/01/2021 a 18/02/2021 2021012004421934292465

Anexo do protocolo PT2022.12/CLHO-22452

Nome: Historico do Empregador, pág. 1 de 2

PR2022.12/CLHO-05135 - Pág 118



Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF

01/01/2021 01/01/2021 a 30/01/2021 2021010103294282051416

Resultado da consulta em 13/12/2022 12:15:02

Voltar
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(/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)


Home (/portalPrefeitura/jsp/principal/principal.jsf)


Credencie-se (/portalPrefeitura/jsp/nota/credenciamento.jsf)


Validar NFSe (/credenciamento/jsp/validacaonota/index.jsf)


Acessar Sistema (/sistematributario/)

 Certidão foi validada com sucesso.

Validar outra certidão  Página Inicial  Imprimir Certidão

Operação realizada com sucesso

AV. PEDRO II, S/Nº - PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE, CENTRO - TELEFONE: (98) 3212-8000

/www.youtube.com/channel/UCQDXUmKSUCnmn60YE71JvPA) (http://instagram.com/prefeiturasaoluis)

2014 © Prefeitura de São Luís. Todos os direitos reservados.
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