Balsa de Licitacoes
do Brasil

4. 0 Licitante autoriza a BLL- Bolsa de l.icitacoes do Brasil a expedir boleto de cobranca

bancaria referente as taxas de utilizacao ora referidas, nos prazos e ccndlcces definidos no

Anexo IV do Regulamento Sistema Eletronico de Licitacoes da BLL - Bolsa de Licitacoas do
Brasil.

5. 0 presente Termo e por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo
Licitante, mediante cornunicacao expressa, sem prejuizo das responsabilidades assumidas durante
o prazo de vigencia ou decorrentes de neg6cios realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos ate a data da ultirna
utilizacao do Sistema, e/ou ate a conclusao dos neg6cios em andamento. Responsabilizando-se
pelas informacoes prestadas neste Termo, notadamente as intorrnacoes de cadastro, alteracoes
contratuais e/ou de usuarios do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Balsa de l.icitacoes do
Brasil qualquer rnudanca ocorrida.
Local e data: _Cunha, 05 de Junho de 2020

Nadir Aparecida dos Santos Leite
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Bolsa de Licitacoes
do Brasil
ANEXO Ill.I
ANEXO AO TERMO DE ADESAO AO SISTEMA ELETRONICO DE LICIT A<;OESDA
BLL-BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL
INDICA<;AO DE USUARIO DO SISTEMA
Razao Social do Licitante:
CNPJ/CPF:

Expresso realtur Transportes L TOA
19 026.206/0001-19

Operadores
1

Nome:

Rogerio Ferraz Leite

CPF:

278 283.228-01

Telefone:

12997225777

Fax:
Whatsapp

2

Funcao:

Administrador

Celular:

12997225777

E-mail:

ex1;2ressorealtur@gmail.com

12997225777

Nome:
CPF:

Funcao:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp

3

.

Nome:
CPF:

Funcao:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp

O Licitante reconhece que:
i.

ii.
iii.
iv.

A Senha e a Chave Eletronica de tcenttticacao do usuario para acesso ao sistema sao de uso
exclusive de seu titular, nao cabendo a BLL -Bolsa de Licitacoesdo Brasil nenhuma
responsabilidade por eventuais danos ou prejulzos decorrentes de seu uso indevido;
0 cancelamento de Senha ou de Chave Eletronica podera ser feito pela BLL - Bolsa de
l.icitacoes do Brasil, mediante solicitacao escrita de seu titular ou do Licitante;
A perda de Senha ou de Chave Eletronica ou a quebra de seu sigilo devera ser comunicada
imediatamente BLL - Bolsa de l.icitacoes do Brasil para o necessario bloqueio de acesso;
0 Licitante sera responsavel por todas as propostas, lances de precos e transacoes efetuadas
no sistema, por seu usuario, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e
verdadeiros; eo nao pagamento das taxas erisejar a a sua tnctusao no cacastro de
inadimplentes da BLL - Bolsa de l.icitacoes do Brasil, no Servic;o de Protecao de Credito e no
SERASA e ao autornatico cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletronica.
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Balsa de Licitacoes
do Brasil
ANEXOIV

CUSTO PELA UTILIZA<;AO DO SISTEMA
- SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisicao:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias
ap6s a aejudicacao - limitado ao teto maxirno de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote
adjudicado, cobrados mediante boleto bancario em favor da BLL - Bolsa de t.icttacoes do
Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de precos:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado
em parcelas mensais (equivalentes ao nurnero de meses do registro) e sucessivas com
emissao do boleto em 60(sessenta) dias ap6s a acjudicacao - com limitacao do custo de
R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancario em
favor da BLL - Bolsa de l.icitacoes do Brasil.
O nao pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuario ao pagamento de multa de
2% e juros morat6rios de 1 % ao mes, assim como inscricao em servicos de protecao ao credito
(SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitacoes do Brasil e
ao autornatico cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletronica.
Em caso de cancelamento pelo orqao promoter (comprador) do preqao realizado na plataforma, o
licitante vencedor receoera a devolucao dos valores eventualmente arcados com o uso da
plataforma eletronica no respectivo lote cancelado.
DA UTILIZA<;AO DE CELULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratacao de sociedades CELULAS DE APOIO (corretoras) para a representacao junto ao
sistema de PREGOES, nao exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLLBolsa de l.icitacoes do Brasil. A corretagem sera pactuada entre os o licitante e a corretora de
acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuimos com todos termos contidos neste
anexo e nos responsabilizamos por cumprl-lo integralmente em seus expressos termos.

Locale data: _Cunha, 05 de Junho de 2020

Nadir Aparecida dos Santos Leite
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Bolsa de Licitacoes
do Brasil
ANEXO Ill

TERMO DE ADESAO AO SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO DA
BLL - BOLSA DE LICITA<;OES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Fisica ou Juridica) Pessoa juridica
Expresso Realtur Transportes ltda

Razao Social:

Transporte Rodoviario Coletivo de Passageiros

Ramo de Atividade

Av. Antonio Luiz Monteiro, 970

Enderec;:o:
Complemento:

Bairro:

Falcao

Cidade: Cunha

UF:

SP

CNPJ:

19.026.206/0001-19

12530000

CEP:

284.022.642.117

Telefone Comercial:

1231112299

lnscricao Estadual:

Representante Legal:

Nadir Aparecida dos Santos Leite

RG:

383230792

CPF:

363.154.988-90

E-mail:

exQresso realtu r@g ma ii. com

Telefone Celular:

12997225777

Whatsapp:

12997225777

Resp. Financeiro:

Nadir Aparecida dos Santos Leite

E-mail Financeiro:

exQressorealtur@gmail.com

Telefone:

1231112299

E-mail para informativo de edital exQressorealtur@gmail.com
ME/EPP:

( x) SIM

(

) Nao

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesao ao Regulamento
do Sistema de preqao Eletr6nicodaBLL - Bolsa de t.lcitacoes do Brasil do qual declara ter pleno
conhecimento, em conformidade com as disposicoes que seguem.
2. Sao responsabilidades do Licitante:
Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de neg6cios dos
i.
quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a docurnentacao exigida nos editais
para fins de habilitacao nas licitacoes em que for vencedor;
111. Observar a leqisfacao pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas
e regulamentos expedidos pela BLL- Balsa de Licitacoes do Brasil, dos quais declara ter
pleno conhecimento;

iv. Designar pessoa responsavel para operar o Sistema Eletr6nico de l.icitacoes, conforme Anexo
Ill.I
v. Pagar as taxas pela utilizacao do Sistema Eletr6nico de Licitacoes.

3. 0 Licitante reconhece que a utllizacao do sistema eletronlco de nsqoclacao implica o
pagamento de taxas de utilizacao, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do
Sistema Eletronico de Licitacoes da BLL- Bolsa de Licitacoes do Brasil.

