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2. JUSTIFICATIVA
2.1. A Preieitura Municipal de SÂ0 BERNARDO, através da Secretaria Munioipal de

Saúde. com o ob.ietivo de ol'erecer aos usuários da rede mLrnioipal cle saúde.

3. FUNDAMENTO LEGAL
3.1 . O procedimento licitatór'i<l a ser adotado obedecerá. integralmente, aô que eslabelece
as l-eis Federais n" 8.666, de 21.06.1993 e 10024119. com suas alterações e todas as

demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao prssente temrô.

4. ESPECIFICAÇOES DETALHADAS DOS }IATERTAIS:
Aquisição de CONS1iI,TORIO ODONTOI ÓC tCO prro atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Saírde do rnunicípio de S.Ào UERNARDOIMA.

iTEM DrscRlMn{AÇA0 QTD VLR trNT' VALOI{
1.o'lAr_

0t CONSUI,TORIO ODONTOI,OCICO
O consultório CaÍt atende aos mais exigentes
critórios de qualidade em equipanientos
odontológicos. Apresenta sistemas automatizados
e de inteligéncia artificial quc propurciun:un au

CD:
. Realizar suas três preferidas posições de trabalho
qr.re facilita o seu dia a dia.
. Realizar o Trendelemburg dando segurança em
caso de lipotimia uu desmliu du par:ientr.

0l 16.622"67 49.868.0 i

1. OBJETO
I .l- Contratação de empresa especializada para Aquisição de CONSIJI.TORIO
ODONI'OLOGICO para atender as necessidades da Secretaria \,lLrnicipal de Saúde do
município tle SÀO BERNARDO/N,íA.
1.2 - O presente Termo de Referôncia visa detalhar os materiâis necessários para atender

as demandas deste Município.
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. Regular a intensidade do rel'letor por sensor de
aproximação sem o toqlre das mãos atendendo as

necessidades de ilurninância e a biossegurança.
. Selecionar as pontâs automaticamente atendendo
aos princípios de ergonomia {tempos e

movinrentos )

5. DO QUANTITATIVO
5.1. As quantidades prev istas na tabela acima são estimativas máximas para o período de
validade do Contmto, reservando-se que o Níunicípio de SÀO BERNARDO, no dir.ciro
de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podcndo ser parcial.
integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especilicados.
5.2. A rnodalidade da licitaçâo a critório da Comissão Permanenle de Licitação (C'PL.;.
5.3. O Contrato terá a vigência até .l I dc Dezenrbro de 202 i . eutrando em vigor na clata
da assinatura do a.ir.rste, podendo ser promogado nos terÍnos do artigo 57 da lei {,ederal
8.666/93 e alterações.

6.DA SOLICITAÇÂO, DO LOCÀL E D0 pllAZO DE, ENTRECA.
6.1.Os materiais deverão ser enlregues conÍbmre a necessidade da Secretaria Municipal
de Saúde, mediante emissào da ordem de fomecimento;
ó.2.Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados nas ordens tle Í'ornecimetito
enritidas pela Secretaria Municipal de Saúde:
6.3.O prazo máximo para entrega será de até 05 lquinta) dias corridos, contados a partir
do recehimento da ordcrn de lirrnce imcnto.

7 - DO PACAMf,NTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente. relerenae aos Materiais executados. após a
comprovâÇão de que a empresa contrâtâda es1á em dia oom as obrigações perante o
Sistema de Seguridade Social. msdiante a apresentação tlas Certidôes Negativas de
Débitos como o INSS e o FGTS. no prazo nâo superior a 30 (trinta) dias. conmdos da
entrega da Nota Fiscal de exccução do ob.ieto" devidamente alesbda pelo setor
competente. Será verificada também sua regular.idade com os l'ributos Federais. mediante
apresentação da Cefticlão Conjunta Negativa, ou Cerlidão Conjunta Pcrsil.iva com eleitos
de Negariva, de Tributos e Contribuições Federais e Dír,ida Ativa da lJniào.
7.1.1 - Comprovada a regularidade fiscal, o pâgâmento dar-se-á diretamente na conta
corrente da Contratada, junto ao Banco:.................. Agôncia:.................: e Conia
Corrente
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7.2. É vedada expressamenae a realizaçào de cobrança cle forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobrança bancária. mediante boleto ou mesmo o pl'otesto de
título. sob pena de aplicação das sarrções previstas neste instrumento e indenização pelos
danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será eletuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontrc om
situação irregular. em desconformidade com item 7.1 .

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas cla respectiva ordem de fornecimento

8 - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQLTTLÍBRrO I1CONÔ]\,{ICO-FINANCEiRO I)O
CONTRATO:
S.l.Ocorrendo desequilíbrio econôlnico-linanceiro do contrato. a Administraçào poderá
restabelecer a relação pactuada. nos termos do art. 65. inciso II, alínea ci. da l,ei n'
8.666193, mediante comprovação documental e rcquerirnento expresso do contratado.

, - DA FTSCALTZAÇÃO:
9.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exeroer as atividades de
Íiscalização dos Materiais entregues.

IO - DOS DIREITOS E RXSPONSABILTDADES DÀS PARTES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da Contratada perceber o vâlor a.iustado na forma e prazo convenc iorrados.
I 0.2.Constituem obrigaçôes da Contratada:
I) executar o Objeto às suas expensas. no local indicado na cláusula sexta do plesente
contratoi II) executar o Objeto. rigorosamente nas especilicações. pl'azos e condiçõcs
descritas na Clausula I - DO OB.IETO e Anexo l:
III) os rnateriais deverão ser executados integrallnente e coltstante no caso de pro! imento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de
Fornecimento de acordo com as neoessidades das Secretalias municipais,
IV) assumir todos os cuslôs ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes deste Contrato: V) Não transl'erir, total ou parcialmente. o
objeto deste Contrato:
VI) su.ieitar-se à rnais ampla fiscalização por partc da CONTRATANTE" presrando todos
os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorrâm:
VII) cornunicar à CONTRATANTE os eventuais casos Íbrtuitos ou de Íôrça maior,
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a veriÍicação do tàto e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação. em até O5(cinco) dias consecutivos. a partir de
sua ocorrência, sob pena de não serenr considerados:
VIII) atender aos encargos trabalhistas. prev idenc iiirios. fiscais e courerciais decorentes
da execução do presente contrato:

o:íbi*tÉÉ4l

Rubrica: O
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IX) marter durante toda a execução do Contrato. em compatibilidade com as obrigações
assumidas;
X) a Contratada responderá, de maneira âbsolutâ e inescusável. peta perÍ'eita condição
dos Materiais, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-llte também, a dos
Materiais que nâo aceitos pela fiscalização dâ Contratante deverão ser trocados:
XI) ser'ão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que
parventura ocoÍram na execução do Objeto e o uso indevido de patentes e registros.
1 0.3.Constituem obrigações da Contratante:

I) hscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrâto;
ID efetuar o pagamento conl'orme estipulado na Cláusula clo Pagamento:
[II) designar senidor para acompanhar a execução deste Contmto;
IV) comunicar à CONTRAT'ADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Contrato.

1I * DA TROCÀ EVENTTI.A.L DE DOCU1}TENTOS:
I1.1. A troca eventual de documcntos eÍltre a Contratante e a Contratadâ" será realizada
â1ravés de protocolo.
11.2.Nenhuma outra foÍma será cousiderada como prova de entrega de tlocunrentos.

I 1,2. Encerrada a etapa de lances da sessão púhlica. o detenror da melhor oÍ'erra deverá
comprovar a situação de legularidade. mediante entrega da docunrentação de lrabilitação
com originais ou c.ópias autenticadas no pmzô de 3 (três) dias úreis de acordo com o
subitem l6 deste edital

12 - DÀ RESCISAO I)O CONTRA,TO:
12.1,4 rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critório dâ Contratal.tte,
independentemente de inlerposição.iudicial ou extraiudioial, em corr{brnririade com o art.
55, inciso lX. da Lei n'Ít.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 7[i
da referida lei.

13 - DAS SANÇÕES f, PI,NALTDADES:

13.1.4 licitante que ensejar o retardamento da execução do ceftame" não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado. comportar-se de modo
inidôneo. lizer declaração Íàlsa ou cometer haude Íiscal, garanlido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licirat' e contrarar.eom a Prefeitura
Municipal de SAO BERNARDO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanro psr.lurarem
os motivos determinantes da punição ou a!é que seja promovida a reabilitação peraÍtte a
própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Esta<lo e no caso
de suspensão de licitar, o L"ICITANTE deverá ser descredenciado por igLral pcríodo. serr
prejuízo das demais cominaçôes legais.
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13.3.2. l\4ulta por atraso a cada 30 (trinta) dias. no percentual de l0% (dez por cento).
calculada sobre o valor do contrato, caso não scjam cumpridas fielmente as condições
pactuadas:

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0.4% (quatlô décimos por cento), na hipótese de
atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valoi.da fatura.

13.3.4. Suspensão remporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade pam licitar ou conrtatar com a Administração Púhlica.

13,3.6. A aplicação da sançào prevista no item 13.3.1. nâo prejuclica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2. 13.3.3 e 13.3.4" principalnrente. sem preiuízo
de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na enrrega do obleto licitado ou
caso haja cumulação de inadimplemerrto de eventuais cotas rncnsnis. cxprL-ssam(,nre
previstas, facultada a def'esa prévia do interessado. no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens i3.3.1. 11.3..1 e 13.1.5, poderão ser aplicadas
cônjuntamente com os itens 1-1.-1.2 e 13.3.3. faculiada a defesa prévia do inreressado" no
prazo de 10 (dez) dias irteis.

13.5, Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3. reserva-se ao órgão contl?lallte o
direib de optar pela oÍêfta que se apÍesentar como aquela mais vantajosa. pela ordem de
classificação, comunicando-se. em seguida. a Cornissão Permanente de l-icitação - CIrl,.
para as providências cabíveis.

13.6. A segunda adjudicatória, ooorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita iis
mesnras condições estabelecidas neste Ediral.

13.7, A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é dc competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de SÀO tsERNARDO.

14 - DOS CASOS OMISSOS:
14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da l.ei n" 10.520102 e subsicl iariamente" no
que couber, as disposições da Lei n' 8.6ó6i93 e su.as alteraqões posteriores. c dos
princípios gerais de direitt'r

13.3.No caso de inadimplemento. o CIONTRATADO estará sujeita às seguintes
penalidades: t3.3.l. .Advenência:
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l5 - PUBLICIDADE: 15.1 - Os extratos do Edital serão publicados nrr

httDs::','rrrl n Doúaldecon-rorasoubl icas.com.br/ I 8/

15.1. As certidões valerâo nos prazos que lhes sào próprios; inexistindo esse

prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias. contados de sua expedição.

l5-2. As certidões expedidas pela Intemet. estão condicionadas à verificaçâo de

sua âutenticidade

nos sites de cada órgâo emissor.

15.3. As licitantes arcarào com tcdos os custos decorrentes da obtenção e

apresentaçào dos documentos para habilitação. a proposta de preços inicial e os

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da

proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas

digitalrnente através de assinatura digital. para conferir aos mesmos

autenticidade e

integridade.

15.4. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e

seus

Anexos. sejam omissas, apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do

Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e nonras do Edital, cstando fora do

prazo previsto de

Impugnação conforme o art.24 do Decreto 10024,'19.

15.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigôncias do presente

Edital e seus

Anexos. sejam omissas, âpresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o

julgamento. bem como aquelas que apresentem quaisquer oÍêrtas de vantagens não

previstas neste Ílditât. ou

preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes Encerada a etapa de lances

da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar

a situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias

autenticadas dos documentos de habilitaçâo e planilha da propostá em mídia no prazo de
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3 (três) dias úreis,

confirmar a autenticidade da documentação exigida conforme o aú

10.02.1/19

para

26 do decreto

r6. DA DOCUIIIENTAÇÃO PAITA HABILITAÇÃO

16.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente. no original ou ctipia
devidamente âutenticada em cartório. a seguinte documentação:

l6.l.l llabilitação JurídicN

a) Requerimento de enrpresálio, no caso de enrpresa individual, RG e CPF do Proprietário:

b) Ato constitutivo. estatuto ou coltrato social em vigor, devidamente registrado, enr se
tratando de sociedades comerciais. e. no caso de sociedade por.açôes, acornpanhrdo de
docunrentos de eleiçâo de seus administradores: RC e CPF dos Sócios:

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dc pr.ova cle

diretoria em exercíciô:

d) Decreto de autorização. enl se tratando de empresa ou sociedade estrangeira ern
funcionamento no Pais, e ato de registra ou autorizaçào para lüncionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assinr o exigir.

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitanlc, dentro do
exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

f) Certidão Simplificada expedida pela Juota Conrercial de Origem da l.icitante" dentr.o do
exercício em vigor, obedeccndo ao prazo de validadc.

16.1.2 Regularidade Fiscal;

a) Prova de inscrição no Cadastro r\*aÇional de Pessoa Jurídica - CNPJ e QSE:

b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Corjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da L]niâo, emitida pela Sccrctaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda. comprovando a regularidactc para Çoü a
Fazenda Federal:

c) Certidão \egativa de Débitos. ou Cenidão Positiva conr efeitos de \iegativa. cxpedida
pelo Estado do domicílio ou sede do licitante. comprovando a reeularidade para com a
Fazenda Estadual;

d) Certidão Negativa" ou Ccrtidão Pclsitiva conr efeitos de \egat;va, quanto Dívida Ativa
do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou scde do licitantc:
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e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS CRF. emitido pela Caixa Econônr ica
Federal CEF. comprovando a regularidade perante o Fundo de Carantia por Tenrpo de
Sen'iço:

Í)

c)

h)

i)

Cenidâo Negativa da Divida Ativa do Municipio de origern:

Certidâo Negativa de Débitos do nrunicipio de origern cla licitante:

Alvaná de l,icença, Funcionanrento e l,ocalização do estabelecinrento do licitante

Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA, nos temros do anigo :l da lei
Federal n" 5.991/ 1973.

j) i,icença de Funcionanrento emitido pela \/ieilância Sanitária Fstadual ou l!íunicipal. nos
lermos do arligo 2l da lei Federal n'5.99111973; Estando o alvará corn data de validade
expirada. a licitante deverá encaminhar o protocoio de pedido de renovação aconrpanhado
da legislação local. observando o disposto no aÍt.25 da Lei n' 5.991r1971

16,1.3 Qualificação Econômico-Finânceira:

a) Certidâo Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do
licitante.

b) Balanço Patrimonial. devidanrçnte registrado oa Junta Conrercial do Estado de uriqenr da
licitante.

c) As empresas com meaos de um exercício financeiro devem cumprir a exieência deste
subircm mediante a apresentação do Balanço de Abenura.

a) Cefiidão Negativa de Débitos Trabalhistas C}DT (em rvww-tst.gov.br), enl
cumprimento à Lei n" 12.440/2011. Visando conrprovar a inexistência de debitos
inadirnplidos perante a Justiça do Trabalho.

16.1.5 Qualilicação Técnica: Cumprimento do disposto no art. ll..\ l'do aÍ.,i0da 8.ír(16193

a) Comprovaçâo de aptidão no desempenho de atividade peÍinente colnpativel em
caBcterísticas com o otljeto desta licitaçào, por internrédio da apresentação de
Atestado (s) de Capacidade Técnica. fornecido (s) por pessoa.iurídica de direito
público ou privado. poderá ser solicitado o devido contrato e nota fiscal referentcs ao

atestado supracitado para cornprovação de veracidade.
Regulâridâde Fiscal:

k) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C\P.l e QSE;

l) Cenidào (bnjunta Negativa. ou Certidão Conlunla Positiva com et'eitos de Negativa, de
Tributos e Contribuições Federais c Divida Ativa da [-:niâo. cmitida pela Secretar.ia da
Recaita Federal do Ministério da Fazenda- comprovando a regularidade pam com a
Fazenda Federal:

16.1.4 Regularidade'l'rabâlhistà:
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m) Cenidão Negativa de Débitos, ou Certidào Positiva com el'eiros de Negativa, expedida
pelo Estado do donricílio ou sede do licitante. comprovando a regularidade para conr a
Fâzenda Estadual;

n) Certidâo Negativa, ou Cenidão Positiva conr et'eiros de Negativ4 quanto Dívida Aliva
do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Êstado do domicílio ou sede do licitante:

o) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Económica
Federal - CEF, conrprovando a regularidade peranie o Fundo de Camntia por Tsmpo de
Serviço;

F

p)

q)

r)

s)

Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origenr;

Ce idão Negaliva de Débitos do rnuniçípio de oi'igem da licitante:

Alvará de l,icença. Funcionarnenro e l-ocalização do esrabelecimento do licitante

Aulorizaçâo de Funcionamento ernitida pela Al-VISA. nos tennos do aftiqo 2l da lei
Federal no 5,991/197-1.

t) [.icença de Funcionarnento emitido pela Vigiláncia Sanitária Esradual ou l\.lunicipal, nos
termos do anigo 2l da lei Federal n'5.99i/1973: Estando o alvará com data de validade
expirada, a licitante deverá encaminhar o protocolo de pedido de renovação acolnpanhado
da legislação local, obsen'ando o disposto no an. 15 da l-ei n' 5.991i1973

16.1.6 Qualificaçâo f:conômico-Í'in:rnceira:

d) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do
licitante.

e) Balanço Patrimonial, devidamente regisrado na Junta Comerçial do Estado de origern da
licitante.

fl As enrpresas com menos de unr exercício financeiro devem cunprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertun.

16.1.7 Regularidade Trabalhistâ:

b) Certidão Negativa de Debitos Trabalhislas - CNDT (em \rllal.tsl.go!.br). ern
cumprintento à t,ei n' 12..4.10i2011. Visando compro\?r a inexistênçia de débitos
inadimplidos perante a Justiça do l rabalho.

16.1.8 Qualificaçâo Técnica: Cumprimento do disposto no art. Il,§ l.doart.30 da 8.66619-}:

b) Conprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente contpatível enl
características conl o obicto desta licitaçâo. por intermédio da apresentação de
Atestado (s) tle Capacidade Técoica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito
pírblico ou privado, poderá ser solicitado o dcvido cootrato e nota fiscal refcrentes ao
atestado supmcitado para comprovação de veraçidade.
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6.4. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; ineristindo csse prazo, reputar-
se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

6.5. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos
documentos exigidos para a habilitação, excelo nos casos estabelecidos em lei.

6.6. As certidões expedidas pela lnternet. estão condicionadas à veri{icação de sua
autenticidade nos sites de cada órgão emissor.

6.7. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação
dos documentos para habilitação.

17 - DO FOR0:
17.1. Fica eleito o foro da Comarca de SÂ() BE,RNARDO" Estado do Maranlrão. para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato cour exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

SÀO RN^t{Í10/lVlA. l9 de nove mbro de 2021

ELIZA DOS T].IO LIMA

Pre un rclpa
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DTCLÀRAÇAO

DECLARAMOS, Sob as penas da Lei. para os tins de habilitaçâo na Licitação Iüodalidadc Dispcnsa n'
ootizo2t- PREFEITURA MUNTCTPAL DE SAj\TA QUrtE',Rl-{ DO i}lARÁN|lÃO/}lA. Qt:E 4
I,NIPRESA: ------------inscrita no CNPJ n.'(Nt'l: *--*--------------- por

intermédio de seu representante legal, o -------------, portador do CP!' ------ declara, pam lins
do disposto no edital, do Dispensa n'001/2021, sob as sanções administrativas cabiveis e sob iu penas da

lei, que esta empresa, na presente data, eslá cnquadrada como ME,'EPP/COOP da Lei Compienrentar n."

123/2006 e suas posteriores alterações, cujos ternlos declaro conhecer ra írtegra. eslando apta, portarlo. a

exercer o direilo de preferência. Declara, aind4 que a enrpresa está excluída das vedações constantes dQ

parágrafo 4" do an. -io da Lei Cornplernentar supracilada.

> Declara. para fins do disposto no edital. do Dispensa n" 001;'2021. sob as sançôes admirristrativas

cabíveis e sob as penas da lei" que esta empresa. na presente data, é benellciária da l,ei Complementar n.o

12312006 e suas posteriores alterações. Declara, aind4 que a empresa está excluida das ledações constantes

do paÍágrafo 4' do aÍ. 3o da Lei Conrplenrentar supracitada;

:- I)eclara para os devidos fins legais que conhecc lodas as Íegras do edital, bem corno lodos os rcquisitos

de habilitação e que a prcposta está em corlformidade com as exigências destc instrunrento Çonvocatório:

> Declara. para fins do disposto no edital. do Dispensa n'003;'2021, sob as sanções adnlinistrativa§

cabíveis e sob as peoas da lei. que esta empresa na presente data, não possui proprietário^ sócios ou

funcionários que sejam servidores ou aelentes políticos do órgão ou entidade coltratante ou responsável

pela licitação, bem conro não possui prop.ietário ou sócio que seja côniuge, comparheiro ou parente em

linha reta. colateral ou por aÍinidade. até o terceiro grau reta c colateral, e por alinidadc, até o segurdo gmtr.

de agente político do órgâo ou entidade Çontratante ou responsável pela licitação.

> Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e qtre recebeu todos os documentos e informações

necessárias paÍa o cumprinrento integíal das obrigações do ob.ieto licitado;

> Que a empresá não possui em seu quadro societário sen,idor públiço da ativa ou empregado dc enrpresa
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pública e/ou sociedade de economia mista do órgâo celebrante:

> Que não possui vinculo con Administração Pública §,lunicipal:

- Que não está impedida de contratar com a Adnrinisraçào Pútrlicai

> Que a empresa nâo utiliza ntão de obra diÍeta ou indireta de tnenores:

> Que as informaçôes e os documentos apresentados pennanente a enrpresa

cnpj__ são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a exprcssão da rerdade.

firmo o presente;

> Que tem pleno conhecinrento do objetn licirado e anuência das exigências constantes do edital e seus

anexos;

> Que nâo possui registro ou inscriçâo em entidade profissional competente. para a preslação de

atividade peninente e compalivel com objeto desta licitâçâo:

> Que se vencedora fomecerá os produtos e executafti os serviços. pelo preço proposto nos prazos

estabelecidos; E sob as penas do an.299 do código penal. terá a disponibilidade. caso venha a vencer o

certame, dos prodútos licitados para realizar a entrega nos prazos e co[diçôes previstas no Editai;

> E que cr:ncorda com todos os teroos estabelecidos lo Edital.

(nomê, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,

em papeltimbrado da empresa. dêvidamente identiÍicado


