
 
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA 

CNPJ: 06.125.389/0001-88 

 

ATO CONVOCATÓRIO DISPENSA ELETRÔNICA 007/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 20210073/2021 

TERMO DE REFERÊNCIA”  

 

 

 

1. OBJETO  

1.1- Contratação de empresa especializada para Aquisição de CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 

município de SÃO BERNARDO/MA. 

 1.2 - O presente Termo de Referência visa detalhar os materiais necessários para atender 

as demandas deste Município.  

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. A Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, com o objetivo de oferecer aos usuários da rede municipal de saúde. 

 

 

3. FUNDAMENTO LEGAL  

3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece 

as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e 10024/19, com suas alterações e todas as 

demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo. 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS MATERIAIS:  

Aquisição de CONSULTORIO ODONTOLÓGICO para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de SÃO BERNARDO/MA. 

. 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO QTD VLR UNT VALOR 

TOTAL 

01 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

O consultório  Cart atende aos mais exigentes 

critérios de qualidade em equipamentos 

odontológicos. Apresenta sistemas automatizados 

e de inteligência artificial que proporcionam ao 

CD: 

• Realizar suas três preferidas posições de trabalho 

que facilita o seu  dia a dia. 

• Realizar o Trendelemburg dando segurança em 

caso de lipotimia ou desmaio do paciente. 

03 16.622,67 49.868,01 
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• Regular a intensidade do refletor por sensor de 

aproximação sem o toque das mãos atendendo as 

necessidades de iluminância e a biossegurança. 

• Selecionar as pontas automaticamente atendendo 

aos princípios de ergonomia (tempos e 

movimentos ) 

 

     

 

 

5. DO QUANTITATIVO  

5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de 

validade do Contrato, reservando-se que o Município de SÃO BERNARDO, no direito 

de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, 

integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados.  

5.2. A modalidade da licitação a critério da Comissão Permanente de Licitação (CPL).  

5.3. O Contrato terá a vigência até 31 de Dezembro de 2021, entrando em vigor na data 

da assinatura do ajuste, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei federal 

8.666/93 e alterações. 

 

 

6.DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA.  

6.1.Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da Secretaria Municipal 

de Saúde, mediante emissão da ordem de fornecimento;  

6.2.Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados nas ordens de fornecimento 

emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde;  

6.3.O prazo máximo para entrega será de até 05 (quinta) dias corridos, contados a partir 

do recebimento da ordem de fornecimento.  

 

7 - DO PAGAMENTO:  

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais executados, após a 

comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o 

Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de 

Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da 

entrega da Nota Fiscal de execução do objeto, devidamente atestada pelo setor 

competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos 

de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.  

7.1.1 – Comprovada a regularidade fiscal, o pagamento dar-se-á diretamente na conta 

corrente da Contratada, junto ao Banco:................., Agência:.................; e Conta 

Corrente:................. .  
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7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 

neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de 

título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos 

danos decorrentes.  

 

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em 

situação irregular, em desconformidade com item 7.1.  

 

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

 

 

8 – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 

CONTRATO:  

8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá 

restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 

8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.  

 

9 – DA FISCALIZAÇÃO: 
 9.1.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de 

fiscalização dos Materiais entregues. 

 

10 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:  

10.1.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições 

avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

10.2.Constituem obrigações da Contratada:  

I) executar o Objeto às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente 

contrato; II) executar o Objeto, rigorosamente nas especificações, prazos e condições 

descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;  

III) os materiais deverão ser executados integralmente e constante no caso de provimento 

ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de 

Fornecimento de acordo com as necessidades das Secretarias municipais.  

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento 

das obrigações decorrentes deste Contrato; V) Não transferir, total ou parcialmente, o 

objeto deste Contrato;  

VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos 

os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;  

VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os 

documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de 

sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;  

VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 

da execução do presente contrato;  
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IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição 

dos Materiais, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos 

Materiais que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;  

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que 

porventura ocorram na execução do Objeto e o uso indevido de patentes e registros. 

10.3.Constituem obrigações da Contratante:  

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;  

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;  

III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;  

IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução do Contrato. 

 

11 – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:  

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada 

através de protocolo. 

11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos. 

 

11.2. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá 

comprovar a situação de regularidade, mediante entrega da documentação de habilitação 

com originais ou cópias autenticadas no prazo de 3 (três) dias úteis de acordo com o 

subitem 16 deste edital 

 

12 – DA RESCISÃO DO CONTRATO:  

12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, 

independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 

55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 

da referida lei. 

 

13 – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:  

 

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 

citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura 

Municipal de SÃO BERNARDO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a pena.  

 

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso 

de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem 

prejuízo das demais cominações legais.  
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13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes 

penalidades: 13.3.1. Advertência;  

 

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), 

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições 

pactuadas;  

 

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de 

atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.  

 

13.3.4. Suspensão temporária 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 para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência 

cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo 

de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou 

caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente 

previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas 

conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis.  

 

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o 

direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 

classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

para as providências cabíveis.  

 

13.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital.  

 

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da 

Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO. 

 

14 – DOS CASOS OMISSOS:  

14.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no 

que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos 

princípios gerais de direito  
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15 – PUBLICIDADE: 15.1 - Os extratos do Edital serão publicados no 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. 

 

15.1. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse 

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

15.2. As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação de 

sua autenticidade 

nos sites de cada órgão emissor. 

15.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e 

apresentação 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 

digitalmente 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 normas do Edital, estando fora do 

prazo previsto de 

Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 10024/19. 

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

Edital e seus 

Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o 

julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não 

previstas neste Edital, ou 

preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes Encerrada 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 habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/


 
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA 

CNPJ: 06.125.389/0001-88 

 

3 (três) dias úteis, para 

confirmar a autenticidade da documentação exigida conforme o art. 26 do decreto 

10.024/19 

 

16. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

16.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia 

devidamente autenticada em cartório, a seguinte documentação: 

 
16.1.1 Habilitação Jurídica 

 

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual, RG e CPF do Proprietário; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; RG e CPF dos Sócios; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

d) 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. 

 

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do 

exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

 

f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do 

exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

 

 

16.1.2 Regularidade Fiscal: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e QSE; 

 

b) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de 

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a 

Fazenda Federal; 

 

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida 

pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a 

Fazenda Estadual; 

 

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa 

do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante; 
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e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço; 

 

f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem; 

 

g) Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante; 

 

h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante. 

 

i) Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA, nos termos do artigo 21 da lei 

Federal n° 5.991/1973. 

 

j) Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, nos 

termos do artigo 21 da lei Federal n° 5.991/1973; Estando o alvará com data de validade 

expirada, a licitante deverá encaminhar o protocolo de pedido de renovação acompanhado 

da legislação local, observando o disposto no art. 25 da Lei n° 5.991/1973 

 

16.1.3 Qualificação Econômico-Financeira:  

 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

licitante. 

 

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da 

licitante. 

 

c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura. 

 

16.1.4 Regularidade Trabalhista: 

 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em 

cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

16.1.5 Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § 1º do art. 30 da 8.666/93: 

 

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em 

características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de 

Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, poderá ser solicitado o devido contrato e nota fiscal referentes ao 

atestado supracitado para comprovação de veracidade. 

Regularidade Fiscal: 

 

k) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e QSE; 

 

l) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de 

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a 

Fazenda Federal; 
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m) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida 

pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a 

Fazenda Estadual; 

 

n) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa 

do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante; 

 

o) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço; 

 

p) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem; 

 

q) Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante; 

 

r) Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante. 

 

s) Autorização de Funcionamento emitida pela ANVISA, nos termos do artigo 21 da lei 

Federal n° 5.991/1973. 

 

t) Licença de Funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, nos 

termos do artigo 21 da lei Federal n° 5.991/1973; Estando o alvará com data de validade 

expirada, a licitante deverá encaminhar o protocolo de pedido de renovação acompanhado 

da legislação local, observando o disposto no art. 25 da Lei n° 5.991/1973 

 

16.1.6 Qualificação Econômico-Financeira:  

 

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

licitante. 

 

e) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da 

licitante. 

 

f) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura. 

 

16.1.7 Regularidade Trabalhista: 

 

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em 

cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

16.1.8 Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § 1º do art. 30 da 8.666/93: 

 

b) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em 

características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de 

Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, poderá ser solicitado o devido contrato e nota fiscal referentes ao 

atestado supracitado para comprovação de veracidade. 
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6.4. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse 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, exceto nos casos estabelecidos em lei. 

 

6.6. As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação 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 FORO:  

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO, Estado do Maranhão, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO/MA, 29 de novembro de 2021.  

  

 

  

  

ELIZA DOS SANTOS ARAÚJO LIMA 

  Pregoeira Municipal  
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DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, Sob as penas da Lei, para os fins de habilitação na Licitação Modalidade Dispensa nº 

001/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITE´RIA DO MARANHÃO/MA, QUE A 

EMPRESA: -------------------------------------inscrita no CNPJ n.º CNPJ: ------------------------------------ por 

intermédio de seu representante legal, o ------------------------, portador do CPF ----------- declara, para fins 

do disposto no edital, do Dispensa nº 001/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 

lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP da Lei Complementar n.º 

123/2006 e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada. 

➢ Declara, para fins do disposto no edital, do Dispensa nº 001/2021, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 

123/2006 e suas posteriores alterações. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes 

do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada; 

➢ Declara para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos 

de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório; 

➢ Declara, para fins do disposto no edital, do Dispensa nº 003/2021, sob as sanções administrativas 

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

funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, 

de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

➢ Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações 

necessárias para o cumprimento integral das obrigações do objeto licitado; 

➢ Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa 
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pública e/ou sociedade de economia mista do órgão celebrante; 

➢ Que não possui vínculo com Administração Pública Municipal; 

➢  Que não está impedida de contratar com a Administração Pública; 

➢ Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores; 

➢ Que as informações e os documentos apresentados permanente a empresa ______________________, 

cnpj________________________ são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, 

firmo o presente;  

➢ Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus 

anexos; 

➢ Que não possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de 

atividade pertinente e compatível com objeto desta licitação; 

➢ Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos 

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

certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital; 

➢ E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital. 

 

 

-------------------------------/-------------------/-----------------------. 

 

 

 
_______________________________________________ 

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado 

 


