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                                                                   AVISO DE LICITAÇÃO  
                                                            CARTA CONVITE Nº. 02/2014.  
  
  
  
 
           O Conselho Regional de Biomedicina, torna público a quem possa interessar que irá 
realizar na sede do Conselho Regional de Biomedicina, Avenida Lacerda Franco nº. 1.073, 
Cambuci– CEP: 01536-000 – São Paulo – SP, Telefone (11) 3347-5555, licitação na modalidade 
CARTA CONVITE, tipo menor preço por item com abertura às 16:00 horas do dia 02 de Julho de 
2014, objetivando a aquisição de peças de vestuário feminino e masculino para serem utilizados 
como uniforme dos funcionários desta autarquia, conforme especificações em anexo do Edital, 
o qual, poderá ser adquirido no endereço acima onde também serão prestadas todas as 
informações a respeito do certame.  
  
  
   
 
                                                           São Paulo, 02 de Junho de 2014.  
  
 

                                                        
                                                           WILSON DE ALMEIDA SIQUEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 
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                                                         RECIBO DE ENTREGA DE LICITAÇÃO  
  
  
                    Recebemos do Conselho Regional de Biomedicina a licitação na modalidade Carta 

Convite n° 02/2014, contendo a especificação inerente ao objeto da mesma, para ser 
devolvida a unidade administrativa referida, até o dia 02 de Julho de 2014, as 15:00 horas, 
devidamente preenchida com os valores unitário e global, bem como o prazo de validade da 
proposta, a forma de pagamento e o prazo de entrega e demais disposições constantes do 
Edital.  

  
                    Declaramos ainda que estamos cientes dos critérios de julgamento das propostas, 
bem como de todos os meus direitos e deveres como licitante.  
  
 
 
  

___________________, _____ de Junho de 2014. 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Interessado 
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CARTA CONVITE Nº 02/2014  
  
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 02/2014  
PROCESSO nº: 002/2014  
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 DE JULHO DE 2014. 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 16:00 hrs. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Conselho Regional de Biomedicina  
  
Conselho Regional de Biomedicina, torna público que realizará licitação, na modalidade de 
CARTA CONVITE, tipo MENOR PREÇO, processada nos autos do Edital Carta Convite nº 02/2014, 
que será regida pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006, pelas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as 
regras deste edital, objetivando a aquisição peças de vestuário feminino e masculino para serem 
utilizados como uniforme dos funcionários desta Autarquia, conforme especificações em anexo 
do Edital.  
                  Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no  
endereço acima mencionado, na sessão pública de abertura da Carta Convite, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  
                  A sessão de abertura da Carta Convite será realizada no auditório deste Regional, 
localizado à Avenida Lacerda Franco nº 1073, Cambuci, São Paulo –SP, iniciando-se às 16:00 
horas do dia 02 de Julho de 2014 e serão conduzidos pelo Presidente da Comissão de Licitação. 
  
I - DO OBJETO  
 
1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição peças de vestuário feminino e masculino para 
serem utilizados como uniforme dos funcionários desta Autarquia, conforme especificações em 
anexo do Edital. 
 
2- A licitante deverá apresentar amostras dos uniformes a serem confeccionados conforme 
disposto no Anexo deste Edital.  
 
II - DA PARTICIPAÇÃO:  
 
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 
edital.  
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III - DO CREDENCIAMENTO CARTA CONVITE Nº 02/2014  
 

1- Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Tratando-se de represente legal, o estatuto social, Contrato Social ou outro instrumento 

de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedade civis, o 
ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a” supra, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

2- O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
que contenha foto. 

3- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um dele poderá representar apenas uma credenciada. 

4- A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a imediata 
exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa da Comissão de Licitação. 
 
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES:  

  
     1 – Declaração da Condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte- EPP  

a) A declaração da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, para fins 
do tratamento diferenciado de que trata a LC n.123/06, deverá ser apresentada fora dos 
envelopes 1 e 2, e ser assinada pelo representante legal da empresa, ou pelo contador, 
ou, ainda pela Junta Comercial e, sob as penas da lei, deverá estar consignado, não 
devendo estar nas restrições estabelecidas nos incisos do parágrafo 4º do art. 3º da 
citada lei complementar. 
 
V- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
 
1- Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas – ME e 

empresas de pequeno porte – EPP, como critério de desempate, o direito de 
preferência para ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não 
qualificado nessas categorias. 
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2- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superior ao menor preço. 

3- Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder ser 
á da seguinte forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
devendo tal proposta ser registrada, situação em que será adjudicado ao seu favor 
o objeto licitado; 

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da 
LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá usar do direito de preferência.  
  
d) O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será 
instaurado após o encerramento da etapa de classificação e antes da fase de 
adjudicação.  
 
e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC  
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.  
 
f) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 
 4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste  
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de  
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da  Lei 
Complementar n. 123/2006.  
 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
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Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja 
comprovação será exigida somente para efeito da  assinatura do contrato ou instrumentos que 
o substitua.  
 
b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
  
                         
                    VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO  
 
1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
2 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres:  
  
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
Envelope nº 1 – Habilitação.  
Carta Convite nº 02/2014.  
Empresa:  
  
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
Envelope nº 2 – Proposta.  
Carta Convite nº 02/2014  
Empresa:  
 
 2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua  
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, com o valor total numérico e por extenso.  
 
3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por  
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação.  
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VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA” 
 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual / Municipal;  
b) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, que deverão corresponder 
às especificações do edital;  
c) preço total do lote, em moeda corrente, grafado em número e o total por extenso, nele 
inclusos todos os impostos, taxas, seguros, instalação e quaisquer outras despesas;  
d) prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias (sessenta) no silêncio 
considerar-se-á válido este prazo;  
e) o preço será fixo e sem reajuste durante o período de 60 (sessenta) dias;  
  

VIII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
 

1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a:  
  
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 
a) Registro Comercial no caso de Empresa Individual ou Cédula de Identidade e CPF do 
responsável ou Procuração do representante pela firma, em se tratando de pessoa física;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
 
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem não precisarão constar 
do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento desta Carta Convite, porem, deverá ser autenticado por tabelionato ou pela 
comissão de licitação com a presença do original;  
  
1.2 -REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
a) - Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), 
Secretaria da Receita Federal, e Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), e Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS).  

http://www.crbm1.gov.br/
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b) - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa débitos trabalhistas, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio 
de 1943 (art. 29, V, da Lei nº 8.666/93).  
c) - Certidão de regularidade de débito para com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  
 
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas.  
  
  
IX- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento da Carta 
Convite, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com 
duração mínima de quinze (15) minutos;  
 
2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de habilitação, estará encerrado o credenciamento, 
e por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
 
2.1 - Após analisado todos os envelopes de habilitação “documentos” os licitantes considerados 
habilitados pela comissão de licitação, serão classificados para a etapa seguinte.  
 
3 - A análise das propostas pelo Presidente da comissão e seus membros será feita por lote e 
sequencialmente visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 
sendo desclassificadas as propostas:  
 
a) cujo objeto por lote não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  
 
b) que apresentem preços e ou vantagens baseados exclusivamente em proposta dos demais 
licitantes.  
 
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas por lote com observância dos seguintes 
critérios:  
 
a) levando-se sempre em consideração o fator menor preço por lote da proposta.  
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5 - Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, Art. 44, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2.006.  
 
5.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por centro) 
superiores à proposta mais bem classificada, Art. 44, § 1º Lei Complementar nº 123 de  
14 de dezembro de 2.006.  
6 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
item 5.1 acima, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese 
dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2.006, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
7 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, obrigatoriamente 
por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.  
 
8 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Certame até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante:  
  

X - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
a) - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 2 (dois) dias para apresentação de 
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos.  
 
b) - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela comissão de licitação à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
 
c) - Interposto o recurso, a Comissão poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
 
d) - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento.  
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e) - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
 
f) - A adjudicação será feita pelo lote de menor preço ao licitante vencedor.  
  
XI – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
a) - A CONTRATADA deverá fornecer o objeto licitado sempre que for solicitado, durante a 
vigência do presente contrato.  
 
b) - O aceite do recebimento, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de 
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital, 
verificados posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no artigo 18 
da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);  
 
c) - O pagamento será efetuado posteriormente à data do protocolo da nota fiscal, atestada por 
quem de competência da tesouraria;  
  
XII - DA CONTRATAÇÃO  
 
As condições contratuais constam da minuta de contrato, Anexo II deste Edital. Homologada a 
licitação pela autoridade competente, a CONSELHO emitirá as notas de empenho e firmará o 
contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando à cobertura do objeto desta 
licitação, nos termos da minuta que integra este Edital.  
 
 
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público a finalidade e a segurança da contratação.  
 
2 - Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas circunstanciadas, 
devendo ser assinadas pela Comissão de licitação e pelos licitantes presentes que o quiserem 
assinar.  
 
3 - Todas as propostas, bem como os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos 
na sessão, serão rubricadas pela comissão e pelos licitantes presentes que o desejarem.  
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4 - Até 48 horas antes a data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da licitação.  
 
5 - A petição será dirigida a Comissão de Licitação através de protocolo, que decidirá no prazo 
de até 01 (um) dia útil;  
 
6 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 
7 - Os casos omissos do presente Certame serão solucionados pela Comissão de Licitação.  
 
8 - Integram o presente edital:  
Anexo I – Termo de Referência  
Anexo II – Modelo de autorização para participar da licitação;  
Anexo III – Modelo de inexistência de empregado menor; 
Anexo IV – Minuta do Contrato; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para fins do 
Direito de Preferência e da Prerrogativa de que trata a LC 123/06.  
 
9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de São Paulo – SP. 
 
10 – É facultada a Comissão, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;  
 
11 – Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Comissão, sob pena de desclassificação/inabilitação;  
 
12 – As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 
 
13 – A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste 
edital.  
 
14 – A presente licitação será processada e julgada, no que couber, de conformidade com o que 
determinar os artigos 43 seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.  
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São Paulo, 02 de Junho de 2014.  
  

                                                         
Dr. Wilson de Almeida Siqueira 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
  QUANTIDADE        ITEM                       DESCRIÇÃO 

 
FEMININO 

 
      054                    PEÇAS                    CAMISETES CINZA MANGA 3/4  TECIDO FILA FIL 
      034                    PEÇAS                    CALÇAS EM RISCA GIZ PRETA  TECIDO MICROFIBRA 
      017                    PEÇAS                    BLAZER EM RISCA GIZ PRETA FORRADO COM BOTÕES 
      034                    PEÇAS                    CAMISA SOCIAL CINZA MANGA LONGA  TECIDO FIL A FIL 
      017                    PEÇAS                    SAIA SOCIAL EM RISCA PRETA FORRADA 
      002                    PEÇAS                    CALÇA EM OXFORD FEMININO 
      017                    PEÇAS                    LENÇO EM VOAL 
      036                    PEÇAS                    PULOVER DE LÃ  COR PRETA DECOTE EM V 
      006                    PEÇAS                    AVENTAL EM RISCA GIZ NA COR PRETA 

 
MASCULINO 

 
      040                     PEÇAS                CAMISA SOCIAL MASCULINA  CINZA MANGA LONGA EM 
TECIDO FILA FIL 
     016                      PEÇAS                CALÇA SOCIAL MASCULINA EM RISCA GIZ PRETA TECIDO 
MICROFIBRA 
     007                      PEÇAS                BLAZER MASCULINO EM RISCA GIZ PRETA FORRADO COM 
BOTÕES TECIDO MICROFIBRA 
  016                         PEÇAS                PULOVER DE LÃ COR PRETA DECOTE EM V 
  002                         PEÇAS                CALÇA CARGO EM SARJA NA COR CINZA 
  005                         PEÇAS                CAMISA POLO MANGA CURTA COM PUNHO COR CINZA 
  002                         PEÇAS               TERNO  PRETO TECIDO OXFORD 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Observações:  
1. O quantitativo é um valor estimado, podendo sofrer variação até a data da assinatura do 
contrato.  
2. O material a ser detalhado pelo proponente deve ser resistente, de boa qualidade e 
acabamento de 1ª qualidade, apresentado e aprovado pelo CONTRATANTE. 
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3- Cada peça deve ter indicação do tamanho e da composição do tecido, bem como instruções 
para lavagem e conservação. 
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ANEXO II 
 
Processo Licitatório 02/2014 
 
CARTA CONVITE: 02/2014 

 
AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO (MODELO) 
 
 
 
Autorizamos o (a) Sr. (a) (nome do representante)  portador(a) da cédula identidade nº 

_______________, com endereço na Rua/Av.  nº, na cidade de , Estado de, telefone,  a 

participar da licitação instaurada pelo Conselho Regional de Biomedicina da 1ª. Região, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar ao 

direito de interposição de recurso. 

 

 

 

 

São Paulo-SP, 02 de Junho de 2014. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura 
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ANEXO III 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 02/2014 
 
CARTA CONVITE N.º 002/2014 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
 
__________________, inscrita no CNPJ n.º _________________, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr (a) ________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade n.º ____________ e do CPF n.º ________________DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 São Paulo-SP, _____ de _______________ de 2014. 
 
 
 
__________________________________ 
(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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 ANEXO IV  
MINUTA DE CONTRATO 

  
  
Contrato nº ___/2014.  
  
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA E  
A EMPRESA _______________________________________________ .  
  
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 62.021.837/0001-74, com sede na Avenida Lacerda Franco, n°1.073, Cambuci, SÃO 
PAULO/SP, neste ato representada por seu Presidente, Doutor Dácio Eduardo Leandro Campos, 
brasileiro, biomédico, casado, portador do CPF nº..............................,como CONTRATANTE, e de 
outro lado a empresa ____________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ______________, 
estabelecida __________________como CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
_________________, portador da Cédula de Identidade nº ______ SSP/__ e CPF (MF) nº 
_________________, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato de 
aquisição de peças de vestuário feminino e masculino para serem utilizados como uniforme dos 
funcionários desta Autarquia, conforme especificações em anexo do Edital da Carta Convite nº 
03/2014 e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo nº ____/2014, 
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Leis 8.666/93, 
mediante as cláusulas e condições que se seguem:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1. O presente Contrato tem como objeto a aquisição de peças de vestuário feminino e 
masculino para serem utilizados como uniforme dos funcionários do Contratante, conforme 
especificações em anexo do Edital, parte integrante deste Contrato.  
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS  
2. O valor contratado a ser pago neste Contrato será de R$ _____ ( ___________).  
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO  
3. A CONTRATADA fornecerá o objeto licitado a CONTRATANTE, a começar da assinatura do 
contrato.  
  
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
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4. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 
8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.  
  
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA  
5. A vigência deste Contrato será a partir de sua assinatura até ................ 
  
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
  
6. À CONTRATADA caberá:  
6.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE;  
 
6.2 - assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados quando da execução objeto deste contrato ou em conexão com ele, ainda 
que acontecido em dependência do CONTRATANTE;  
 
6.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;  
 
6.4 - assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato.  
 
6.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá 
onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS  
 
7. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:  
7.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;  
7.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, 
salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE;  
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7.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução da totalidade do objeto 
deste contrato.  
  
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
8. Durante a sua vigência o contrato será acompanhado e fiscalizado pelo Conselho Regional de 
Biomedicina, na pessoa designada para tal finalidade. 
 
8.1. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou falhas 
não observadas quando da execução dos fornecimentos.  
 
8.2. Além do acompanhamento e da fiscalização, o gestor do contrato designado pela 
CONTRATANTE poderá, ainda, sustar qualquer execução que esteja em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.  
 
8.3. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução do 
contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a 
execução do objeto contratual, diretamente ou por prepostos designados.  
  
CLÁUSULA NONA - DA ATESTAÇÃO  
9. A atestação das notas fiscais/faturas caberá ao servidor responsável pelo recebimento dos 
serviços junto ao CONTRATANTE, ou servidor designado para esse fim.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO  
 
11. A CONTRATADA apresentará atestadas as notas fiscal/fatura para liquidação e pagamento 
pelo CONTRATANTE, na sede do Conselho, cujo valor será pago, após a certificação efetuada 
pelo gestor designado para acompanhamento da execução.  
 
11.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se no ato da atestação os 
produtos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 
 
11.3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.  
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços 
ou compensação financeira por atraso de pagamento.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
12. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 
este contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO  
13. No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no 
artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES  
 
14- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) a 
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física 
ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
pelo não cumprimento das exigências contidas na legislação em vigor, em especial:  
 
14.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do 
material, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da 
solicitação de entrega de material encaminhada pelo Contratante.  
 
14.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 dias, 
ou mais, de atraso.  
 
14.3 A multa de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os 
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam 
da vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso.  
 
14.4 Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma 
notificação para que o fornecedor apresente justificativas, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, 
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.  
 
14.5 As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de 
descumprimento de prazo.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO  
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15. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
 
15.1. A rescisão deste contrato poderá ser:  
 
15.2 - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
 
15.3 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para o Contratante e o Contratado.  
 
15.4 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
 
15.5 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA  
 
16. Este contrato fica vinculado aos termos da Carta Convite nº 03/2014, cuja realização decorre 
da autorização do Senhor Presidente do CRBM-1, constante do Processo nº 03/2014 e à 
Proposta da CONTRATADA.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de São Paulo-SP, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas atinentes a esse Instrumento. 
  
Estando as partes de acordo com as cláusulas deste Contrato, assinam o presente em duas vias 
de igual teor e forma para que produza seus legítimos e legais efeitos, na presença de duas 
testemunhas. 
 
São Paulo , em ___ de _________, de 2.014.  
  
  
________________________________________  
Contratante  
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______________________________________________  
Contratada  
  
  
Testemunhas:  

1. _____________________________ CPF 
 

2- _____________________________  CPF 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  
  
Eu, _______________________________________, na qualidade de sócio proprietário da 
Empresa ____________________ DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa enquadra-se 
na categoria de Microempresa – ME (ou Empresa de Pequeno Porte – EPP), na forma prevista 
no art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 e não está incursa nos impedimentos tratados no 
seu § 4º, podendo, assim, usufruir a prerrogativa e o direito de preferência de que tratam os 
arts. 42 a 45 da citada lei complementar.  
  

Por ser a expressão da verdade firmo a presente. 
 

__________, ______ de _______________ de 2014. 
  
  
                                     _______________________________________  
                                                               Sócio Proprietário.  
                                                            CPF n.________________  
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