
 1

                                                                                                                             
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº  001  / 2018 

 
 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

Carta Convite objetivando a compra de 
materiais odontológicos para suprir 
necessidade junto ao CEO – Centro de 
Especialidades Odontológicas. 

  
EDUARDO BUZATTI, Presidente do CISA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com as Leis nº.º 8.666/93 e 8.883/94, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará Licitação na modalidade CARTA CONVITE para aquisição de material odontológico 
para suprir necessidade junto ao CEO – Centro de Especialidades Odontológicas , sob o regime de  
MENOR PREÇO POR ITEM   e estará recebendo  em envelopes separados, propostas e 
documentos, até às às 09:00 horas do dia 05  de SETEMBRO de 2018, junto à sede do CISA, sito 
a Rua Barão do Rio Branco, nº 121, em Ijuí/RS, conforme disposições do presente edital. 

 
1 - DO OBJETO 

 
Aquisição de material odontológico para suprir necessidade junto ao CEO – Centro 

de Especialidades Odontológicas conforme ANEXO I do edital. 
 

 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 – Poderão participar desta Carta Convite, as empresas que: 
 
2.1.1 – Interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastradas ou não,  escolhidos e convidados 
em número mínimo de 03 (três) pela unidade administrativa, a qual fixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais que manifestarem interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro)  horas da apresentação das propostas; 
 
2.2 – Não poderão participar deste Convite: 
 
2.2.1 – Empresas que se encontrem m regime de concordata ou falência decretada, concursos de 
credores, processo de insolvência, dissolução e liquidação, em recuperação judicial ou em processo 
de recuperação extrajudicial; 
 
2.2.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da administração pública, direta 
ou indireta. Federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 

 
2.2.3 – Empresas que estejam suspensas ou impedidas de contratar com a Administração Pública; 
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2.2.4 – Empresas que não sejam do ramo da atividade econômica do objeto licitado; 

 
2.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da lei 
Complementar nº 123/06, poderão participar desta licitação usufruindo dos benefícios estabelecidos 
em seus artigos 42 e 45 e deverão apresentar declaração conforme estabelecido na alínea 4.1.4 deste 
edital. 
                                                                       
3 – DA IMPUGNAÇÃO E DAS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO 
 
3.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública de abertura dos 
envelopes de habilitação, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Convite.  
Decairá do direito de impugnar os termos do edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 
que anteceder a abertura dos envelopes com as Propostas; 
3.2 – Caberá a Comissão de Licitação, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até  02 (dois ) dias úteis; 
3.3 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame, se for o caso; 
3.4 – Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição; 
3.5 – Poderá ser apresentada solicitação de esclarecimento em relação às eventuais dúvidas na 
interpretação do presente edital e seus anexos, pelo fone (55) 3331-7900 a/c Raul Borba ou pelo 
email: compras@cisaijui.com.br. 
 
4 – DA HABILITAÇÃO 
 
4.1 - Para fins de participação no processo de licitação os interessados deverão apresentar, até às 
09:00 horas, do dia 05 de SETEMBRO de 2018, os seguintes documentos: 

 
4.1.1 - Habilitação Jurídica:  
   
I – Cópia do contrato social da empresa; 
II – Cópia do Cartão CNPJ; 
III – Cópia do Alvará Sanitário da sede da empresa; 

 
4.1.2 - Regularidade Fiscal: 
  
I – Prova de regularidade para com a Fazenda federal (inclusive da Dívida Ativa da União ) e que 
abrange inclusive as contribuições sociais previstas no Art. 11 da Lei 8.212, de 24 de Julho e 1991; 
II –  Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
III – Prova de regularidade para com a  Fazenda Municipal, sendo esta do domicilio ou sede do 
licitante; 
IV  - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
V –   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
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OBS: A prova de regularidade poderá ser mediante a apresentação de Certidão Positiva com Efeitos 
de Negativa. 

 
4.1.3  - Documentação Complementar: 
  
I – Declaração de Inexistência da Fatos Impeditivos à habilitação, atestando a inexistência de 
circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo  licitatório (modelo ANEXO III); 
II – Declaração firmada pelo licitante, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)  
menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição 
Federal de 1988 (modelo ANEXO  IV). 
III – O licitante que desejar utilizar o direito conferido pela Lei Complementar 123/06, deverá 
apresentar declaração, conforme ANEXO II, que se enquadra na condição de MEI – Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
4.2 – O licitante  que apresentou declaração de enquadramento a fim de fazer uso dos direitos 
conferidos pela Lei Complementar nº 123/2006, que possuir restrição em qualquer dos documentos 
de regularidade fiscal, previstos no item 4.1.2. terá sua habilitação condicionada à apresentação de 
nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco ) dias, a contar da data em que 
for declarada como vencedora do certame. 
 
4.2.1 – O benefício de que trata o item anterior não eximirá a licitante da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
4.2.2  -  O prazo de que trata o item  4.2., poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério do CISA, desde que seja requerido pelo interessado de forma motivada durante o transcurso 
do respectivo prazo. 
4.2.3 – A falta de regularização da documentação no prazo fixado nos itens anteriores, implicará n 
decadência do direito à contratação, facultado o CISA convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação. 
 
4.3 – Disposição Gerais sobre a Documentação:  
 
4.3.1  - Os  Documentos deverão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de cópia, 
autenticada, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original, para que seja autenticada 
por qualquer membro da Comissão de Licitação; exceto os extraídos via internet que poderão ser 
submetidos à consulta, a fim de verificação de sua   exatidão e validade; 
4.3.2 – Na hipótese de não constar prazo e validade nas certidões apresentadas, o CISA    aceitará 
como válidas as expectativas até 90 (noventa ) dias anteriormente à data de apresentação das 
propostas; 
 
4.4 – A documentação referente  á “Habilitação” deverá ser entregue em envelope fechado, 
indevassável, contendo, preferencialmente, em sua parte externa as seguintes  informações: 
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               AO CONSÓRCIO CISA DE IJUI/RS 
               ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
               NOME DA EMPRESA 
               CARTA CONVITE Nº 001 / 2018 
                
 
4.5 - Não serão habilitados os licitantes que apresentarem a documentação em desacordo com o 
solicitado neste edital. 
 
 
5 – DA  PROPOSTA DE PREÇO 
 
5.1 – A proposta deverá ser apresentada datilografada ou de forma legível em papel timbrado ou 
com carimbo do CNPJ, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotação alternativa, 
datada e assinada pelo representante legal o licitante ou pelo procurador ; 
 
5.1.1 – O licitante deverá apresentar a proposta de preços, descrevendo o produto ofertado, 
INDICANDO A MARCA, quantidades, os valores unitários e totais.  Deverá estar incluso nos 
preços ofertados todos os impostos e despesas de entrega no local indicado, na condição e 
modalidade de transporte  “CIF”. 
 
5.1.2 – Será aceito para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, 03 (tres) 
casas decimais após a virgula, sendo desprezadas as demais.  Havendo qualquer divergência entre o 
valor unitário e o valor total (  quantidade multiplicado pelo valor unitário), prevalecerá o valor 
unitário. 
 
5.1.3 – É vedada  a substituição da marca, modelo e fabricante do produto depois de aberta a sessão  
pública de abertura dos envelopes. 
 
5.1.4 – Para a formulação da Proposta de Preço o licitante deverá se valer das quantidades 
constantes do Termo de Referência – ANEXO I deste edital. 
 
5.1.5 – Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, 
incompatível com os preços de mercado, ainda que este edital não tenha estabelecidos limites 
mínimos. 
 
5.2 – As propostas terão validade de 30 (Trinta) dias, contados da data de envio da proposta. 
 
5.3 – Aberto o envelope, a Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas e 
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
 
5.4 – A apresentação da proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste edital e 
seus Anexos, sem prejuízos da estrita observância da legislação. 
 
5.5 – A Proposta deverá  ser entregue em envelope fechado, indevassável, juntamente com o 
envelope “HABILITAÇÃO”, contendo, em sua parte externa as seguintes informações: 
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               AO CONSÓRCIO CISA DE IJUI/RS 
               ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
               NOME DA EMPRESA 
               CARTA CONVITE Nº 001  / 2018                

 
 
6 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 
 
6.1 – Esta licitação será processada e julgada pela Comissão de Licitações;  
 
6.2 – No local , data e hora previsto, e na presença dos licitantes interessados, a Comissão efetuará a 
abertura do envelope “Documentos”, sendo as folhas nele contidas, rubricadas pelos membros da 
comissão e licitantes.  Será examinada a documentação de habilitação, rejeitando  a apresentada de 
maneira deficiente ou incompleta.  Neste caso, o envelope de nº 02 “proposta” , fechado e rubricado 
por todos, será devolvido ao interessado.  O envelope proposta somente será aberto após verificação 
e julgamento da fase de habilitação. 
 
6.3 – Ultrapassada a fase de habilitação, será processada à abertura dos envelopes “Propostas”, 
sendo julgado pela Comissão na qual apresentará ata e julgamento no prazo de até 05 (cinco) dias, 
exceto   , se houver  necessidade de aplicações  de prazos recursais, diligências, entre outros prazos 
previstos na lei 8.666/93. 
 
6.4 – Propostas apresentadas após o horário de abertura, serão desconsideradas. 
 
6.5 – Os eventuais recursos administrativos interpostos pelos licitantes serão julgados em primeira 
instância após parecer da  Assessoria Jurídica. do CISA.  Ainda poderá ser apresentado pelos 
licitantes o termo de renúncia  de recursos administrativos. 
 
6.6 – A modalidade de Carta Convite é do tipo menor preço, devendo seu objeto ser adjudicado ao 
licitante que apresentar a proposta de acordo com os documentos integrantes  do edital, utilizando-
se, o critério de MENOR PEÇO POR ITEM.  
 
6.7 -  Serão desclassificados os preços excessivos ou que, contiverem preços manifestamente  
inexequíveis. 
 
6.8 – A classificação dar-se-á pela ordem crescentes de preços propostos e aceitáveis.  Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido 
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 
 
6.9 – Em ocorrendo o empate previsto no Art. 44 da lei Complementar nº  123/06, ou seja, quando o 
segundo classificado for empresa de pequeno  porte ou microempresa e a Proposta do mesmo for 
igual  ou até 10%   (dez por cento)  superior à proposta mais bem classificada (1ª), a empresa  de 
pequeno porte ou microempresa  poderá  apresentar nova proposta, com  valor inferior àquela  
vencedora do certame, situação em que será  adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
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6.10 – Não ocorrendo a contratação e microempresas ou empresas de pequeno porte na hipótese 
acima prevista, serão convocadas as remanescentes com valor até 10 % (dez por cento )  superior á 
proposta mais bem classificada (1ª) para o exercício do mesmo direito. 
 
6.11 – No caso de equivalência de propostas entre  microempresas e empresas de Pequeno porte, 
será realizado SORTEIO para definição daquela que primeiro  poderá apresentar nova proposta. 
 
6.12 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item   6.8, o objeto licitado será 
adjudicado   em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
6.13 – O disposto no item 6.8,  somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou EPP. 
 
6.14 – As demais hipóteses de empate  terão  como critério de desempate o SORTEIO, em ato 
público, com a convocação prévia dos licitantes. 
 
6.15 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
   I – Não atenderem  às exigências  contidas no objeto deste licitação; 
  II – Forem omissas  em pontos essenciais, de modo   a ensejar dúvidas; 
  III – Contiverem preços alternativos, excessivos ou inexequíveis; 
  IV  - Vantagens não previstas em edital.   
 
 
7 - DOS RECURSOS 
 
7.1 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 
alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94. 
 
7.2 – Os recursos administrativos deverão ser solicitados por escrito e protocolados junto ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, não sendo aceitos 
atráves de ligação telefônica,  via Email ou verbal. 
 
7.3 – Não serão  conhecidos os recursos cujas as razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 
 
8 - DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES 
 
8.1 – É dispensável o “termo de contrato” e facultada a substituição do mesmo prevista no Art. 62  
Parag. 4º, quando de aquisições com entrega “imediata”. Portanto o mesmo será substituído pela 
nota de empenho. 
 
9 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1 – Não havendo  recurso, a  Comissão de Licitação adjudicará  o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 
 



 7

9.2 – Homologado pela autoridade superior, o resultado classificatório, o vencedor  será convocado 
á realizar a entrega e  fornecimento dos materiais, mediante respectiva autorização. 
 
10 – CRITÉRIOS DE REAJUSTE 
 
10.1 – O valor do materiais  não sofrerão reajuste dentro do prazo de validade da licitação. 
 
11 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 - Os pagamentos serão realizados no prazo de 30 / 60 dias   após a entrega dos materiais junto a 
autoridade licitante.  Para notas de empenho que tiverem seu valor abaixo de R$ 300,00 o mesmo 
será pago no prazo de 30 dias. 
 
12 – DAS DOTAÇÕES 
 

A presente despesa correrá por conta das dotações orçamentárias específica. 
 
12  - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
12.1 – O prazo de entrega dos materiais é de 08 dias, contados da emissão de autorização de 
fornecimento os produtos (nota de Empenho). 
 
12.2 – O local de entrega dos materiais é o que segue:  
                      CEO – CENTRO DE ESPECIALIDAADES ODONTOLÓGICAS 
                      Rua João Perondi, 45 – Centro – em frente ao CACON –  
                      IJUI-RS CEP: 98.700-000   fone (55) 3333-2190 a/c Cristina Sá 

 
13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1 – Aplicam-se à presente licitação as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, que o contratado declara conhecer integralmente. 
 
13.2 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratante, as 
licitantes, conforme a  infração, estarão  sujeitas às seguintes  penalidades: 
 
 I – deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5%  sobre valor estimado da 
contratação; 
 II – deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 
e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e  multa de 5% sobre valor estimado da 
contratação; 
 III – executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado:  advertência; 
  IV – executar  o contrato com atraso injustificado, até o  limite de 05 (cinco) dias, após os quais 
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
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  V – inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração 
pelo prazo de 3 anos  e multa de 5%  sobre o valor  correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 
  VI – inexecução total do contrato: suspensão o direito de licitar e contratar om a administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de  10%  sobre o valor atualizado do contrato; 
  VII – causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a administração 
pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 
13.3 – nenhum pagamento será efetuado pelo CISA, enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação financeira que for  imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
13.4 – O licitante vencedor que deixar de cumprir, falhar ou fraudar  qualquer   das cláusulas na 
execução do contrato, ficará impedido de licitar e contratar com a União , Estados e Município pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízos de multas previstas em edital  e no contrato e das demais  
comunicações legais. 
 
13.5 – No atraso injustificado na entrega do objeto  adjudicado sem a devida  concordância do 
CISA, a licitante pagará multa  por dia de atraso de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da nota  de 
empenho, até que a situação seja regularizada. 
 
13.6 – A aplicação de qualquer  das penalidades previstas, será procedida do contraditório e a ampla 
defesa ao licitante, observando    procedimentos da Lei 8.666/93 e subsidiariamente na Lei nº 
9.784/99. 
 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do 
presente edital. 
14.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e propostas 
exigidas no edital e não apresentadas na reunião de recebimento. 
 
14.3 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da 
Comissão Julgadora. 
 
14.4 - A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa 
preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 
 
14.5 – Ao Presidente do CISA e sua Diretoria fica assegurado o direito de no interesse do Consórcio 
revogar ou anular a presente licitação conforme lhe faculta o artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.6 - Quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital poderão ser dirimidos diretamente no CISA, 
sito Rua Barão do Rio Branco, 121, em Ijuí/RS a/c  -Raul Borba. 



 9

 
14.7 – É facultado à Comissão de Licitação ou à  autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
14.8 – Os casos omissos   aplicar-se-ão  as demais  disposições  constantes  da legislação vigente. 
 
14.9 – O FORO para dirimir questões relativas ao  presente edital será o Foro da Comarca de 
Ijuí/RS, com exclusão de qualquer outro. 
 
14.10 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h30min. às 
11h30min. e das 13h30min., às 17horas ., junto a sede do CISA, Telefone: (55) 3331-7900. 
 
16 – ANEXOS DO EDITAL: 
 
        ANEXO I -  Termo de referência 
        ANEXO II – Declaração de Enquadramento da Licitante 
        ANEXO III – Declaração de Fatos Supervenientes 
        ANEXO IV – Declaração de Empregador 
         
 
 

Ijuí/RS, 27 de AGOSTO de 2018. 
            
 
 

EDUARDO BUZATTI                              
PRESIDENTE DO CISA 

 
 
 
 

GILBERTO SCAPINI 
ASSESSOR JURÍDICO 

OAB: 28.440 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  - CARTA CONVITE Nº   001 /2018 
 

 
Validade da Proposta:   30 DIAS            Local, __/_________de 2018           _________________ 
                                                                                                                        Carimbo / assinatura 

 

Item Código Qtde. Unid. Descrição Preço 
Ref. 

Unit Valor 
Total 

01 1131 20 Pct Avental Manga Longa com Punho 
Elástico – Branco estéril  Standard – 
Pct. c/ 10 unidades 

R$    25,50   

02 984 50 Und Alcool 70%  - embalagem de 1 litro R$      6,50   
03 981 10 Und Alcool Gel (para Higienização) R$     9,90   
04 1062 05 Galão  Água Destilada – Galão de 5 Litros R$    8,50   
05 1132 02 Cx Brocas Pontas Diamantadas Longas 

1016 HL  - Cx. c/ 20 und 
R$   12,50   

06 1133 02 Cx Brocas de Baixa Rotação para 
Contra/Ângulo nº 06 cx/ c/ 06 und 

R$   32,00   

07 1134 30 Cx Cones Guta Percha Primeira Série 15 
- 40 

R$   26,50   

08 1135 05 Cx Cones Guta Percha Primeira Série 
Individuais – Tam. 30 

R$   26,50   

09 1136 05 Cx Cones Guta Percha Primeira Série 
Individuais – Tam. 35 

R$   26,50   

10 1137 05 Cx Cones Guta Percha primeira Série 
Individuais – Tam.40 

R$   26,50   

11 1139 01 Und Clareador Intra-Coronário R$   88,35   
12 1138 50 Cx Fio de Sutura Nylon 4.0 R$   55,00   
13 986 10 Pct Luva de procedimento não Estéril 

Tam PP – pct/ c/ 100 und 
R$   25,00   

14 1146 20  Cx Lima 21 ML  45-80  com 6 unid R$   77,00   
15 1147 20 Cx Lima 25 ML  45-80  com 6 und R$   77,00   
16 1140 01 Und Posicionador Infantil para RX 

periapical 
R$   81,20   

17 1141 03 Und Periogard Sem Alcool – Embalagem  
de 1 litro 

R$   75,90   

18 1142 05 Und Papel para Fixar RX  Periapical – c/ 
100 und 

R$   13,00   

19 1143 01 Und Resina Foto P60 B2 -01 Seringa R$  210,00   
20 1144 01 Und Resina Foto Z100 A1 – 01 Seringa R$   46,20   
21 1113 01 Und Resina Foto Z100 A2 – 01 Seringa R$   46,20   
22 1145 01 Und Resina Foto Z100 A3 – 01 Seringa R$  46,20   
23 978 50  Und Seringa 3 ML c/ Agulha R$    1,50   
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ANEXO II 
 

(MODELO) 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE NA LEI 
COMPLEMENTAR Nº      123 / 2006 

 
 

A  empresa  _______________________, CNPJ nº _______________, por 
meio e seu representante legal abaixo assinado, Sr (a)_______________, portador (a) 
do RG nº _____________e do CPF   nº _______________declara, sob as penas do 
Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que se enquadra na situação di microempresa 
ou empresa de pequeno porte no termos da lei acima citada e que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desemquadramento desta situação. 

Declara que a empresa  está excluída das vedações constantes do parágrafo 
4º do artigo   3º   da lei Complementar nº 123/2006. 

Caso seja declarada  vencedora do certame, promoveremos a regularização 
de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 
regularidade fiscal. 
 
 
 
DATA, CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LGAL DA 
EMPRESA 
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ANEXO III 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS Á HABILITAÇÃO 
 
 

Declaramos, expressamente, sob pena de eliminação sumária do 
certame licitatório, Carta Convite nº 001 / 2018, ou sob pena de rescisão de 
contrato deste certame decorrente, que  esta proponente não incorre em 
qualquer dos impedimentos previstos neste processo. 
 

Declara, por fim, estar ciente e de acordo que, constatada a 
falsidade da presente declaração, a qualquer tempo, estará sujeita á 
eliminação sumária desta licitação ou à rescisão do contrato que dela tiver 
se originado, sem direito a qualquer indenização e sem prejuízo da 
responsabilidade criminal do(s)  signatários  (s) e das demais  previstas em 
lei e no Edital. 
 

Por ser verdade, firmamos  a presente, nos termos e sob as penas 
da Lei. 
 
DATA, CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO IV 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR E COMPROMISSO DE NÃO 
CONTRATAÇÃO DE MENORES 

 
 

_____________________(razão social da empresa), inscrito no CNPJ  sob 
número______________, por seu (s) representante (s) legal (is), que esta 
subscreve (m) declara FORMALMENTE, para fins de participação na 
licitação Carta Convite nº 001 / 2018, promovida pelo CISA, que não tem, 
bem como  proíbe a existência atual ou futura, em seu quadro de pessoal 
operacional ou administrativo, de empregados menores de 18  (dezoito) 
anos, com  jornada de trabalho no período noturno ou prestando serviços 
perigosos ou insalubres, sendo proibida, também para qualquer atividade, a 
admissão de menores de 16  (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 

Esta DECLARAÇÃO FORMAL tem a característica de 
compromisso em relação ao inciso XXXIII, do artigo  7º    da Constituição 
Federal, considerando como elemento de habilitação nos termos do inciso 
V, do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, incluído     pela lei Federal   nº 
9.854, de 27 de outubro de 1.999. 

 
 
 

DATA, CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE  
LEGAL DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 


