PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP
PROCESSO Nº 146/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2018
EDITAL
1 - PREÂMBULO
1.1. O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento
dos interessados, que o pregoeiro e equipe de apoio nomeados por portaria, que realizará VIA
INTERNET o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2018, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo
"menor preço por item", objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO, dos bens
relacionados no anexo 4 – relatório de especificação, para escolha da proposta mais vantajosa para o
município.
1.2. A presente licitação na modalidade de pregão eletrônico tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, é
regida por este edital e seus anexos, e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02, Lei
Federal nº 8.666, de 21.06.93, republicada em 06/07/94, Decreto Federal nº 3.555, de 08.08.00, Decreto
Federal nº 5.450 de 31/05/2005, Lei Municipal 2.712/09 Decreto Municipal nº 3.690/2005, Decreto
Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 4.826, de 05.09.2013;, Lei Complementar
147/14, Decreto Municipal nº 5.439 de 19/01/2015 e demais legislações pertinentes e as condições do
presente edital.
1.3. O edital se encontra disponível no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site da Prefeitura
Municipal de Itajubá, http://www.itajuba.mg.gov.br/semup/editais.php.
1.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por meio do site www.bll.org.br , em
campo próprio, e através e-mail licitaitajubá@gmail.com.
1.4.1.
Nos pedidos de esclarecimentos, os interessados deverão se identificar (nome empresarial,
CNPJ e nome do representante que peticiona, se pessoa jurídica; nome e CPF, se pessoa física) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
1.5. Os interessados poderão formular impugnações acerca do objeto deste edital ou interpretação de
qualquer de seus dispositivos por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação,
ou seja até o dia 31/10/2018 no horário de Brasília, através do e-mail licitaitajuba@gmail.com.
1.5.1.
A impugnação, que será dirigida ao Pregoeiro, deverá ser devidamente fundamentada,
apresentada em meio físico e protocolizada no INDI no prazo previsto neste ato convocatório, no
horário de 08h00min (oito) às 17h00min (dezessete) horas acompanhada, se for o caso, das provas
necessárias.
1.6. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, responder aos
pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo
de acolhimento de propostas.
1.7. O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 11 horas do dia 05/11/2018 Horário de Brasília/DF.
1.8. As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e
serão recebidas até às 12 horas do dia 05/11/2018 , horário de Brasília/DF.
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1.9. A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet, no endereço eletrônico www.bll.org.br, terá
início às 15 horas e será encerrado a partir das 16 horas do dia 05/11/2018, no horário de Brasília,
acrescido do período aleatório.
2 - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente edital a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA
A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - SEMSA, conforme
Anexo 04 – Relatório de Especificação, observadas as especificações ali estabelecidas.
2.2. RELAÇÃO DOS ANEXOS:
Anexo 01 –
Anexo 02 –
Anexo 03 –
Anexo 04 –
Anexo 05–

Proposta comercial
Estimativa de preços
Declaração para fins de participação do pregão
Relatório de especificação
Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de
responsabilidade sócio-ambiental.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o
objeto desta licitação, além de atender às demais exigências constantes deste edital.
3.2. Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o
objeto licitado.
3.3. Não serão admitidas na licitação as empresas:
a) Suspensas temporariamente de participação em licitação e impedidas de contratar com a
Administração Pública Direta e Indireta, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93, bem
como punidas com as sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02.
b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de
todos os entes federativos, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
3.4. Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico ou
financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante participe em
mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão
rejeitadas.
3.5. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as
empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais
comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.
3.6. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º
da Lei n.º 8.666/93.
3.7. As microempresas e empresas de pequeno porte regidas pela Lei Complementar n° 147/2014, terão
sua participação nesta licitação conforme os termos que lhes são assegurados e estatuídos na referida
norma.
4 - DO CREDENCIAMENTO
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4.1. Para participar deste Pregão Eletrônico, o interessado deverá se credenciar previamente no site
www.bllcompras.org.br até às 11 horas do dia 05/11/2018
4.1.1.
O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.1.2.
Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste
Pregão Eletrônico.
4.1.3.
Os esclarecimentos sobre credenciamentos poderão ser obtidos através do telefone (41)
3097-4646 com Tatiane ou Miriane.
4.2. O credenciamento pelo provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
4.2.1. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da
licitante, incluindo qualquer transação efetuada em seu nome, diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Itajubá a responsabilidade pelas
operações feitas pela licitante ou por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
4.3. A interessada deverá prestar previamente, em campo próprio do sistema eletrônico do site
www.bllcompras.org.br>, a informação de for ME/EPP, conforme estabelece a Lei Complementar no.
123/2006.
4.4. Todos os participantes do Pregão deverão anexar o CONTRATO SOCIAL OU DOCUMENTO
EQUIVALENTE, DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e
DECLARAÇÃO CONJUNTA, na página da BLL, quando do cadastramento da proposta, em local próprio
para documentos e não junto com a proposta, para não ser desclassificado pela identificação da mesma,
assim, se por qualquer motivo não cumprir o estabelecido em edital, a Administração, poderá adquirir do
segundo colocado e, assim sucessivamente.
4.4.1. É de total responsabilidade da empresa o cumprimento do disposto no item 4.4, sob possível
impedimento da fase de disputa.
5 - DA PROPOSTA COMERCIAL
5.1 - Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.itajuba.mg.gov.br e no site www.bll.org.br
e nos jornais, conforme o caso, as licitantes poderão encaminhar propostas, devendo manifestar o pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos;
5.2 - O encaminhamento e participação nesse processo licitatório, na modalidade de pregão eletrônico
se darão por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante da licitante
credenciada (operador da corretora de mercadorias) e subseqüente cadastramento da proposta inicial de
preços e lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e
horários estabelecidos no preâmbulo deste Edital;
5.3 - No preenchimento da proposta eletrônica, mediante digitação no sistema eletrônico, deverá ser
enviada a Ficha Técnica Descritiva do objeto, por meio de transparência eletrônica de arquivo ao
sistema, conforme o modelo do Anexo I;
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5.4 - No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, conter as especificações e as
marcas dos produtos ofertados quando for o caso;
5.4.1 - A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas dos produtos
ofertados, implicará na desclassificação da empresa licitante, face à ausência desta informação;
5.5 - O objeto deverá, obrigatoriamente, estar descrito conforme as especificações do Anexo 4;
5.6 - A licitante será a única responsável por todas as informações digitadas na Ficha Técnica Descritiva
do objeto;
5.7 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da sua senha de participação neste processo,
não cabendo à Prefeitura Municipal a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido
da respectiva senha, ainda que por terceiros, bem como assume como verdadeiras as suas transações,
sua proposta e lances ofertados;
5.8 - A validade da proposta constante em campo próprio da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III será de
60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste processo de pregão;
5.9 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais encargos inerentes ao objeto
licitado até a entrega no endereço fixado neste Edital, não sendo permitida a inclusão de qualquer
acréscimo e por qualquer motivo.
5.10 - Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles
incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros,
impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao
perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições
constantes deste edital e seus anexos;
5.11 - Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos
percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente, devendo a licitante prever em sua planilha de
composição do preço todos os custos e benefícios fiscais inerentes ao objeto ou à atividade
desempenhada, observando-se as particularidades tributárias de cada segmento.
5.12. - Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda
Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI
(Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.
5.13 - Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais,
desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos.
5.14 - Prazo de garantia dos serviços, não inferior a 01 (um) ano, contados da data da prestação dos
serviços;
5.15 - Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite
fixada para recebimento das propostas;
6 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1 - Após o horário previsto no Edital para o envio da proposta inicial de preço, terá início à Sessão
Pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das respectivas propostas;
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6.2 - Após avaliação e aceitação das propostas, e no horário descrito no preâmbulo do Edital, inicia-se a
etapa competitiva de lances, quando os representantes das licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, a licitante, por seu representante,
será informada de seu recebimento e o respectivo horário de registro e valor;
6.3 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.4 - A licitante, por seu representante, poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance
registrado, por lote ou item ou conforme dispuser o Anexo II deste Edital, desde que seja inferior ao seu
último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido registrado no sistema;
6.5 – Caberá a representante da licitante, acompanharas operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do processo de pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante.
6.6 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva deste processo, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível à licitante para a recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
6.7 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes das
licitantes, através de mensagem eletrônica no www.bll.org.br, por mensagem de (chat) ou e-mail
divulgando data e hora da reabertura da sessão.
6.8 – Durante o transcurso da sessão pública as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado.
6.9 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra que poderá ser
de 00 (zero) a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas
apresentarem novos lances; (fechamento randômico)
6.10 – Devido à imprevisão de tempo extra (fechamento randômico), as empresas participantes deverão
estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;
6.11 – Durante e após o encerramento da etapa de lances o sistema informará, na ordem de
classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor preço, ou melhor proposta;
7 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DECLARAÇÃO DA VENCEDORA
7.1 - Para julgamento será adotado o critério de menor preço, por lote ou item, observado o prazo para
fornecimento e demais especificações definidas nos Anexos II e IV deste Edital.
7.2 - O Pregoeiro anunciará a vencedora e detentora da melhor proposta, imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação para que
seja obtido melhor preço e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor;
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7.3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às
exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitação da participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de proposta ou lance que atenda ao Edital. Nessa etapa, o Pregoeiro também poderá
negociar com a participante para que seja obtido preço melhor.
7.4 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço apresentada e o valor estimado para a contratação.
7.5 – Constatando que a proposta atendeu todas as exigências fixadas no Edital, o objeto será
adjudicado à autora da melhor proposta.
8 – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO
8.1. Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:
- habilitação jurídica;
- regularidade fiscal e trabalhista;
- qualificação econômico-financeira;
- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
8.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
8.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
8.2.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
8.2.3. 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.
8.3. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
8.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND - ou Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CPEND), na
forma da lei.
8.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Sede ou domicilio do licitante, dentro
da validade de forma a abranger os DÉBITOS INSCRITOS e os NÃO INSCRITOS em divida ativa;
8.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante, dentro
da validade de forma a abranger a natureza MOBILIÁRIA e IMOBILIARIA, bem como os DÉBITOS
INSCRITOS e os NÃO INSCRITOS em divida ativa;
8.3.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
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8.3.6 Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
8.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por
meio de consulta à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeito de Negativa.
8.3.8. A MPE que se declarar como tal, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá
apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.
8.3.8.1. Na situação supra, será assegurado à MPE declarada vencedora, o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério da Prefeitura, para
comprovar a sua regularidade fiscal.
8.3.9 – REGISTRO DA ANVISA
8.4. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:
8.4.1. As entidades Sem Fins Lucrativos estão dispensadas da apresentação da documentação
referente à Qualificação Econômico-Financeira.
8.4.2 Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.
8.5. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será suprido pela
declaração da licitante de que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.
8.5.1. Tal declaração deverá ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do
Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento.
8.6. Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser encaminhada por
meio do sistema eletrônico, após a solicitação do Pregoeiro:
a) Documentação relativa à Habilitação jurídica;
b) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
c) Documentação relativa a regularidade fiscal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
e) Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso;

8.6.1. As certidões apresentadas como prova da regularidade dos requisitos de habilitação da
licitante devem estar válidas ao tempo de sua apreciação pelo pregoeiro.
8.6.2. A solicitação do Pregoeiro será encaminhada ao licitante por meio do sistema eletrônico, e,
caso haja necessidade, para o email cadastrado no sistema.
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8.7. Os originais dos documentos exigidos neste edital, a Proposta Comercial adequada à negociação
realizada, a Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso, e o Termo de Compromisso
constante do Anexo VII, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser
entregues no endereço Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado
de Minas Gerais, no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia
autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original
para conferência pelo Pregoeiro.
9 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
9.1. Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro verificará, o atendimento
das condições de habilitação da licitante vencedora, mediante a análise da documentação encaminhada
na forma do item 9.6.
9.2. Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 5
(cinco) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada
e a critério do pregoeiro.
9.2.1. A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.
9.2.2. Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no
prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório e somente será confirmada
após a verificação da regularidade fiscal
9.2.3. A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto, implicará a decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à PREFEITURA
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.3. A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar
contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas, sem prejuízo de
verificação dessa restrição por outros meios:
- ao CEIS/CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/ Cadastro Nacional de
empresas Punidas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo;
- ao CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da
Lei nº 8.429/92, constante no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça –
www.cnj.jus.br/, em “Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” e “Consulta Requerido / Condenação”, selecionar esfera
“TODOS(AS)”;
9.4. Não será habilitada a empresa que:
9.4.1. Não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de sua verificação,
ressalvado o tratamento diferenciado quanto à regularidade fiscal da MPE.
9.4.2. Esteja com o direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO suspenso, ou esteja impedida de
licitar e contratar com a União, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

Pagina nº 8
Secretaria Municipal de Planejamento
Departamento de Licitações
• Tel.: (35) 3692-1734 • Fax: (35) 3692-1735 • licitaitajuba@gmail.com

9.4.3. Deixe de apresentar a documentação solicitada, apresente-a incompleta ou em desacordo com
as disposições deste Edital;
9.5. Se a licitante desatender às exigências do item 9 ou se enquadrar nas hipóteses do item 10.6, será
inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de
classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.
9.6. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação.
10 - DOS RECURSOS
10.1 – Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do
presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02(dois) dias úteis da data e horário
fixados para a realização da Sessão Pública do Pregão, no endereço já declinado, cabendo ao Pregoeiro
decidir sobre a petição no prazo em até 24 horas;
10.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas
ou irregularidades supostamente existentes até o segundo dia útil que antecedera realização da Sessão
Pública do Pregão;
10.3 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pela licitante proponente.
10.4 - Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazêlo, por meio do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões,
sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. As interessadas ficam, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.
10.5 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
10.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente;
10.7 - Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo;
10.8 - O acolhimento de recurso administrativo importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11 - DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS
11.1. A licitante vencedora deverá apresentar catálogos para análise juntamente com a documentação
de habilitação.
12 - DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Itajubá, para fins de homologação.
Pagina nº 9
Secretaria Municipal de Planejamento
Departamento de Licitações
• Tel.: (35) 3692-1734 • Fax: (35) 3692-1735 • licitaitajuba@gmail.com

12.2. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de instrumento particular pelo fornecedor mais
bem classificado, observadas as cláusulas e condições deste edital, conforme minuta de Contrato ou de
OFS - Ordem de Fornecimento ou Serviço.
12.3.

A convocação será feita por emissão e encaminhamento do Contrato/OFS ao Fornecedor.

13 - DO FORNECIMENTO DO OBJETO
13.1 - O fornecimento, objeto desta licitação, por lote ou item conforme dispuser a Ordem de Compra OC
deverá ser efetivado conforme consta neste Edital, forma, prazos e endereço, e nas condições expressas na
proposta;
13.1.1 - A Prefeitura Licitadora se reserva no direito de recusar no todo ou em parte, conforme o caso, item
ou itens do objeto licitado que não atender as especificações solicitadas, ou ainda que for considerado
inadequado para satisfazer o contrato firmado;
13.1.2 - A Licitante vencedora do certame, por item, por lote ou de forma global, conforme o caso obriga-se
a fornecer o objeto licitado nas exatas condições especificadas na proposta e exigências constantes nos
Anexos deste Edital.
14 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
14.1 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal / Fatura, junto a
área financeira desta Prefeitura Municipal em até 30 dias obrigatoriamente com apresentação de:
14.1.1 - certificado de regularidade fiscal do FGTS;
14.1.2 - certidão negativa de débito com a Seguridade Social – CND do INSS;
14.1.3 - certidão negativa de débito trabalhista – CNDT.
15 - DA FORMA DE PAGAMENTO
15.1. A Prefeitura Municipal de Itajubá, após o fornecimento e exato cumprimento das obrigações
assumidas.
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a licitante
que incorrer em alguma das seguintes hipóteses:
- deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- apresentar documentação falsa;
- ensejar o retardamento da execução do objeto;
- não mantiver a proposta;
- falhar ou fraudar na execução do contrato;
- comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração Pública
previstos na Lei 12.846/2013;
- fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;
- que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar
a ata ou não apresentar situação regular no ato de sua assinatura
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16.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na
sua execução, garantida a prévia defesa, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos
estabelecidos na correspondente minuta, Anexos 5:
16.2.1. advertência;
16.2.2. multa;
16.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
municipio, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
16.2.4. declaração de inidoneidade.
17 - DOS ILÍCITOS PENAIS
17.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
18 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
18.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária:
02.08.01.10.301.0012.2150.4.4.90.52.00
19 - DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO
19.1. A Prefeitura Municipal de Itajubá poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das
propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.
19.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual, e em decorrência dessa
anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato/OFS.
20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os
termos e condições deste Edital e Anexos.
20.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas e lances.
20.3. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada
por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para
conferência pelo Pregoeiro.
20.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
20.5. Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme
informação no preâmbulo deste Edital.
20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
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20.7. Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente
na Prefeitura Municipal de Itajubá.
20.8. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da Prefeitura Municipal de Itajubá, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente da proposta.
20.9. Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação
do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão
pública do pregão.
20.10. Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, por meio das consultas do quadro “Painel Geral”. Selecionar o número do
certame desejado e clicar na aba “Editais”.
20.10.1. No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e
as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.
20.10.2. Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas,
permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).
21 - DO FORO
21.1. As questões decorrentes do presente instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça ESTADUAL, no Foro da cidade de Itajubá,
Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Itajubá, 16 de outubro de 2018

Luciana Alves de Oliveira
Pregoeira Port. 354/2015
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ANEXO 01
PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2018
NOME DA PROPONENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE/FAX:
E-MAIL:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO
DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - SEMSA, de acordo com as especificações e condições
constantes do edital do pregão eletrônico nº 099/2018 e seus anexos.

OBJETO
1

QTDE

MARCA

PREÇO
REGISTR
UNITÁRI
O ANVISA
O R$

PREÇO
TOTAL
R$

TRANSCREVER CONFORME RELATORIO DE
ESPECIFICAÇÃO (ANEXO 04)
VALOR POR ITEM R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:____________ (por extenso)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
(OBS.: Não inferior a 60 dias, conforme Edital)

(

) dias, contados da data de sua apresentação.

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e
administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:
1. Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à
CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
2. Que seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos
artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da PREFEITURA com
gerenciamento sobre o contrato objeto da presente licitação;
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;
- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;
- autoridade da PREFEITURA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

Local e data
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___________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Nome/RG/CPF

INSTRUÇÕES:
1. A PROPOSTA DE PREÇO corresponde ao VALOR POR ITEM, o qual deve ser digitado,
obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial, e que representa o valor que será
considerado para o julgamento da proposta.
2. A PROPOSTA COMERCIAL deve ser preenchida conforme modelo acima, em arquivo único, sem
caracteres tais como figuras, limitado às extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods e anexada no
endereço eletrônico www.bllcompras.org.br
3 – Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas
decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.
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ANEXO 02

ESTIMATIVA DE PREÇOS
PREÇOS MÁXIMOS QUE MUNICIPIO SE PROPÕE A PAGAR: OBS.: NO PREÇO PROPOSTO DEVEM
ESTAR CONTEMPLADOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES OBJETO DESTA LICITAÇÃO. OS ITENS CUJOS VALORES OFERTADOS SEJAM
SUPERIORES AOS ESTIPULADO ACIMA SERÃO DESCLASSIFICADOS.

ITEM

OBJETO

QTDE

PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$

01

CONFORME ANEXO 4 DO EDITAL

01

R$ 6.583,66

R$ 6.583,66

02

CONFORME ANEXO 4 DO EDITAL

01

R$ 4.240,00

R$ 4.240,00

03

CONFORME ANEXO 4 DO EDITAL

04

R$ 989,33

R$ 3.957,32

04

CONFORME ANEXO 4 DO EDITAL

01

R$ 4.406,66

R$ 4.406,66
R$ 19.187,64

VALOR TOTAL
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ANEXO 03
REF.: Pregão Eletrônico Nº 099/2018
Processo Nº 146/2018
DECLARAÇÃO
......................................................., Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
........................., com sede localizada na ................................., Nº. ......., bairro ............., município de
......................, estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante
legal o sr. ......................................................................., ................... (nacionalidade),...................., (estado
civil), ....................... (profissão), portador do registro geral de nº. .......................... emitido pela SSP/....e
inscrito
no
CPF/MF
sob
o
Nº.
.......................,
residente
e
domiciliado
na
..............................................................., nº. ......., bairro ................, município de ...................., estado de
.................., CEP ................, declara, sob as penas da lei, e para fins de participação no pregão presencial
acima que nossa empresa até a presente data:
1) Não está impedida de contratar com a administração pública, direta e indireta;
2) Não foi declarada inidônea pelo poder público, de nenhuma esfera;
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a administração pública, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle de estabelecimento participante
desta licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a prefeitura municipal de itajubá, nos termos do
art. 9º, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame;
6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou
insalubres e menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos;
7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para
participar do presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos;
8) Aceita e concorda com todas as condições do presente edital e das especificações que fazem parte
integrante do mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta
licitação.
Local e data __________________, ____ de _____________________ de _________
_____________________________________________________________
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de documentos de habilitação.
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ANEXO 04
RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO
Processo Licitatório: 146/2018
Modalidade: PREGÃO
Número da Licitação: 099/2018
Aquisição de: Materiais
A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório 146/2018, referente a AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS - SEMSA, é a seguinte:
ITEM

QUANT

UNID

01

01

UN

02

01

UN

DESCRIÇÃO
APARELHO DE RAIO X
- Odontológico Periapical; - Leveza e precisão nos movimentos, alto grau de
estabilidade; - cabeçote confeccionado com um material leve e com alto grau de
isolamento da radiação; -Controle digital
- Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; - Todas as
funções do aparelho comandadas por controle digital, conectado com cabo
espiralado de, no mínimo, 5 metros. - tempos padronizados que permitam a
realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.6012-7. -Escala de angulação do cabeçote
:Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. -cor
clara
-Proteção térmica do cabeçote : evita o super aquecimento do cabeçote
aumentando a vida útil e garantindo perfeito funcionamento do aparelho. -Ponto
focal: Com correto dimensionamento, proporcionando um feixe de radiação sem
distorção. -Braços:Articulado verticalmente e horizontalmente -Coluna, braços e
base: Construídos em aço, com cantos arredondados. -Base pendular super
estável: Com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios). Pintura na cor gelo: Com tratamento anticorrosivo. -Cabo de alimentação
removível: Segue padrão ABNT.
Facilita a substituição caso necessário. -Produto com certificado INMETRO
Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3 -Assegura
que o equipamento seja produzido de acordo com as Normas Internacionais de
Segurança. -Produto com Certificado CE Comprova que o aparelho segue os
mais rigorosos padrões
europeus de qualidade. - Certificado de Qualidade - Laudo de ensaio - atesta
que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos
pela Portaria SVS 453.
-Especificações Técnicas 110v Potência de entrada: 1200VA Tensão do
tubo:70kVp Corrente do tubo: 7mA
Tempo de exposição: 60ms a 3,2s
Garantia Minima de 12 meses de fabricação.
Para atender ao CEO
BISTURI ELETRICO
Possibilidade de programação de procedimentos cirúrgicos e armazenamento
dos mesmos
- comandos através de teclas .
- Uso: Em clinica odontologia
Acionamento por teclas
. Comando através de pedal ou na própria, caneta porta-eletrodo.
Comando digital: permite acionar o equipamento com um leve toque na própria
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03

04

UN

04

01

UN

caneta porta-eletrodo, diminuindo sensivelmente o tempo cirúrgico.
Deve ser Projetado de acordo com as exigências específicas para uso em
Odontologia o adequado a todas as aplicações da eletro cirurgia como: CORTE,
COAGULAÇÃO, FULGURAÇÃO e DESSECÇÃO.
Corte, Blend e Coagulação separados.
Facilmente transportável, com alça basculante.
Uso apropriado em: gengivectomia, biopsia (sem sangramento), tratamento de
canal, remoção de tecido mole, técnicas de periodontia, abertura de abcessos e
de dentes não rompidos, etc.
Garantia mínima de 12 meses do fabricante Aparelho completo pronto para uso
acompanhado de acessorios, caneta pronto para uso.
Para atender ao CEO. Registro na ANVISA
GAVETEIRO
- Clinico Odontológico com Rodizios
-gaveteiro clínico em MDF (15mm) com revestimento laminado possuindo 04
rodízios em nylon rígido de alta resistência;
-Composto por 6 gavetas , sendo 3 com profundidade de aproximadamente 6
cm, duas com profundidade de 12 cm e uma com profundidade de 24 cm. Todas
com bojos em abs arredondados, fundo de madeira e laterais em aramado.
-Gavetas com Corrediças em metal com pintura epóxi com rodízios com stop e
deslize suave, aplicada com pequeno desnível
- Tampo em MDF
( 30mm), revestido em laminado;
- Puxador em alumínio na cor branca,
-gaveteiro na cor branca
Montagem por conta do fornecedor
Para atender ao CEO
MOTOR
Rotatório para Endodontia
- Aparelho para instrumentação rotatória com controle de torque e de
velocidade, a bateria, painel de LCD, velocidade de 140-550rpm e 5 programas
para limas. Com redução 16:1, reversão automática e alarme sonoro para
trabalho a 50% e 75%.
Garantia mínima de 12 meses do fabricante para atender ao CEO.

Luciana Alves de Oliveira
PREGOEIRA PORT. 354/2015
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ANEXO 05
TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE
RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPL/MF nº_________, por meio do seu representante devidamente
constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado
[Licitante], para fins do disposto no Edital de Pregão Eletrônico n.º 099/2018
- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a
princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela
efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das
estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes
econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de
empresas e organizações civis;
Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se
compromete a:
1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as
suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício,
para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços
para a Prefeitura Municipal de Itajubá;
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu
benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem
patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário public municipal, nem mesmo para
obter decisão favorável aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como
representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético
nos relacionamentos com funcionários públicos municipais;
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer
relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido
declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da
referida licitação;
6. Apoiar e colaborar com a PREFEITURA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação
da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;
E, ainda, declara que:
7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo,
bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
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discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;
8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações
pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua
cadeia produtiva, que constem de tais listas;
9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e
informações para firmá-lo.

___________, __ de ________________ de ______

---------------------------------------------------------[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE,
COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]
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