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EDITAL Nº 01/2014 – LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS (art. 23 – II – b – Lei 
8.666/93). 
 
 
PROCESSO Nº 01/2014 
 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 07 de Maio de 2014. 
 
 
HORÁRIO: 16: 00hrs  
 
 
LOCAL: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 1ª REGIÃO – AV. LACERDA FRANCO, Nº 
1.073 – BAIRRO CAMBUCI – SÃO PAULO-SP. 
 
  
JUSTIFICATIVA: A presente aquisição vem consubstanciada na aprovação pela Plenária do 
CRBM1 em reunião realizada no dia 29 de Maio de 2013. A aquisição de 04 (quatros) veículos 
tipo passeio, visa substituir a frota destinada à fiscalização e demandas administrativas do 
CRBM1, haja vista que os veículos estão em uso há mais de cinco anos, com alta 
quilometragem, necessitando de constantes revisões e concertos, o que implica em elevado 
custo de manutenção, além do risco de provocarem danos à integridade física dos fiscais e 
funcionários que deles se utilizam. 
 
 
 O CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 1ª REGIÃO - CRBM – 1ª Região, Autarquia 
Federal, com sede na Avenida Lacerda Franco, nº. 1073 – Cambuci, São Paulo, Estado de São 
Paulo, na forma do Processo Administrativo nº 01/2014, vem, por intermédio de sua 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, tornar pública a realização de licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, sob o nº 01/2014, tipo MENOR PREÇO, forma de execução INDIRETA, regime 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a aquisição pelo CRBM-1ª Região de 04 
(quatro) veículos 0Km para uso dos serviços de fiscalização e administrativo,  devidamente 
aprovado pela Plenária, em reunião realizada no dia 23 de Maio de 2013, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo I – Memorial Descritivo, parte integrante do presente, que 
será regido por este Edital e seus anexos, além da CF e das Leis nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e  a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com posteriores alterações. 
 
 
 As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital convocatório e de seus 
respectivos Anexos, que fazem parte integrante deste instrumento. 
 
 
 Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão recebidos 
na sede do Conselho Regional de Biomedicina – 1ª Região, situada na Avenida Lacerda Franco, 
nº 1073, Cambuci, São Paulo-SP, em sessão pública, após o credenciamento dos interessados. 
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 A sessão será realizada na sede do Conselho Regional de Biomedicina – 1ª Região, 
situada na Avenida Lacerda Franco, nº 1073, Cambuci, nesta Capital do Estado de São Paulo, 
no dia 07 de Maio de às 16:00 horas.  
 
 
1. DO OBJETO  
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição pelo CRBM-1ª Região de 04 (quatro) 

VEÍCULOS 0KM para serem utilizados pelos setores de Fiscalização e Administrativo  
conforme especificações mínimas constantes do Anexo I – Memorial Descritivo, parte 
integrante do presente Edital. 

 
 
 
  
2.         DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
2.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 
providências em relação ao presente Edital, ou ainda para impugná-lo, desde que o faça com 
antecedência de até 2 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das propostas, 
observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
2.1.1.  As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidas, por 
escrito, à Comissão de Licitação e protocolizadas nos dias úteis (Segunda á sexta), das 9h às 
16h, na sede do CRBM1, na Av. Lacerda Franco, 1073, Bairro Cambuci, na cidade de São Paulo-
SP. 
 
2.1.2. A Comissão de Licitação deverá decidir sobre a impugnação, se possível, antes da 
abertura do certame. 
 
2.1.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 
formulação das propostas, será designada nova data. 
 
2.2. A impugnação feita, tempestivamente, pelo licitante, não o impedirá de participar desta 
licitação. 
 
2.3. A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada da apresentação de CPF ou 
RG, em se tratando de pessoa física e de CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, por 
documento original ou fotocópia autenticada, bem como do respectivo ato constitutivo, e 
procuração, se o caso, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possuí 
poderes de representação da impugnante. 
 
 
3.  DA PARTICIPAÇÃO 
 
 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação que preencherem as exigências constantes deste Edital e seus 
respectivos Anexos, inclusive, quanto à documentação. 
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3.2. Não será permitida a participação de empresas consorciadas. 
 
3.3. Será vedada a participação de empresas ou pessoas físicas na licitação quando: 
 
3.3.1. Declaradas inidôneas para licitar e contratar por ato do poder público; 
 
3.3.2. Em processo de liquidação, falência ou concordata; 
 
3.3.3. Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou qualquer de seus órgãos 
descentralizados. 
 
3.3.4. suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos 
termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993. 
 
3.3.5. enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
4. DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E DO CREDENCIAMENTO 
 
 
4.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, será realizado em 
sessão pública o credenciamento dos representantes dos licitantes. 
 
4.2. Aberta à sessão, o representante legal do licitante deverá credenciar-se junto à 
Comissão de Licitação devidamente munido de instrumento que o legitime a participar da 
sessão e de cópia autenticada de sua cédula de identidade ou outro documento (com foto) 
equivalente. 
 
4.3. O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
4.3.1. Instrumento público ou particular pelo qual a empresa licitante tenha outorgado 
poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos do certame, em especial, com 
poderes para formular lances, negociar preços, interpor recursos e/ou impugnações, desistir 
de recursos ou renunciar aos direitos de interposição de recursos e/ou impugnações e praticar 
demais atos pertinentes ao certame, conforme modelo Anexo II – Credenciamento, 
acompanhado de cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto da licitante, sendo a 
licitante Sociedade Anônima, além do estatuto deverão ser apresentados, em cópias 
autenticadas, os documentos de eleição de seus administradores, para comprovar que o 
outorgante detém poderes para outorgar o credenciamento, ou ainda, quando o 
credenciamento for conferido por procurador do licitante, deverá ainda apresentar cópia 
autenticada do documento de procuração, do qual deverá constar vedação expressa da 
possibilidade de substabelecer. 
 
4.3.2. Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social da licitante, quando sua 
representação for feita por um de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, acompanhada de 
cópia autenticada da ata de eleição da diretoria, em se tratando de Sociedade Anônima. 
 
4.3.3. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
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4.3.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis/simples, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício.  
 
4.4. Os documentos de representação ou credenciamento, originais ou cópias 
autenticadas, deverão ser entregues à Comissão de Licitação antes de qualquer outro ato, 
sendo retidos e juntados no respectivo processo. 
 
4.5. Nenhum pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada, poderá representar mais de 
um licitante. 
 
4.6. Para se submeter ao regime especial da Lei Complementar nº 123/06, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte, por ocasião do credenciamento de seus representantes, além dos 
demais documentos já exigidos, deverá apresentar DECLARAÇÃO, sob as penas do artigo 299 
do Código Penal, de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação, conforme modelo 
constante do Anexo XII  deste Edital.  
  
4.6.1. A declaração deverá ser subscrita por quem detenha poderes de representação do 
licitante e por seu contador ou técnico de contabilidade, identificado com o seu número de 
registro perante o Conselho Regional de Contabilidade. 
 
4.6.2. A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não conduzirá ao seu afastamento da 
licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, salvo se a própria 
licitante desistir de sua participação no certame, na sessão pública, retirando os seus 
envelopes. 
 
4.6.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 
nº 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo 
do enquadramento em outras figuras penais e de sanções administrativas previstas em lei, 
mediante o devido processo legal e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o fato vier 
a ser constatado durante o trâmite da licitação. 
 
4.6.4. O fabricante poderá participar através de suas concessionárias, sendo solidário em todas 
as obrigações e compromissos assumidos. 
 
4.6.5. Após o credenciamento, A Comissão de Licitação informará aos licitantes presentes 
quais as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas participantes do certame 
que poderão se valer dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, iniciando, em seguida, a 
fase de recebimento dos envelopes contendo as propostas e a documentação de habilitação, 
sendo vedada a partir desse momento a admissão de novos participantes no certame. 
 
 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser de acordo 
com modelo estabelecido no Anexo III – Declaração e deverá ser apresentada fora dos 
Envelopes nºs. 01 e 02. 
 
5.2. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados, opacos e devidamente lacrados, cada um 
deles contendo no anverso as inscrições abaixo, de acordo com seus conteúdos: 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 1ª. REGIÃO 
ENVELOPE Nº 01 
CONTEÚDO: PROPOSTA – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
LICITANTE: DENOMINAÇÃO SOCIAL DO LICITANTE 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 1ª. REGIÃO 
ENVELOPE Nº 02 
CONTEÚDO:DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
LICITANTE: DENOMINAÇÃO SOCIAL DO LICITANTE 
 
 
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 “PROPOSTA” 
 
 
6.1. A proposta será entregue no ENVELOPE n.º 01, sob o título PROPOSTA e apresentada 
em impresso oficial do licitante, conforme modelo sugerido no Anexo IV, datilografada ou 
digitada, em língua portuguesa, de forma clara e concisa, sem emendas, rasuras, borrões ou 
entrelinhas, devidamente rubricada em todas as folhas, sendo assinada a última delas pelo 
representante legal do licitante, constando, inclusive, o carimbo da empresa, especificando e 
preenchendo, no mínimo, os seguintes requisitos: 
 
6.1.1. Ser entregue no dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital; 
 
6.1.2. A proposta deverá ser elaborada de modo a apresentar, de uma forma descritiva, as 
especificações relativas ao objeto, de acordo com este Edital e Anexos, de modo que permita 
uma perfeita identificação e comparação com as características mínimas constantes do Anexo I 
- Memorial Descritivo; 
 
6.1.3. Os preços unitário e total relativos à aquisição de 04 (quatro) veículos 0Km, de acordo 
com as características mínimas estabelecidas no Anexo I - Memorial Descritivo, os quais 
deverão constar das propostas escritas, obrigatoriamente expressos em moeda corrente 
nacional (Real), em algarismos e por extenso, entendendo-se que, no caso de divergência 
entre os valores expressos por essas modalidades, prevalecerão os preços escritos por 
extenso; 
 
6.1.4. Nos preços unitário e total (item 6.1.3. acima) devem estar inclusos todos custos, tais 
como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e 
comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes, deslocamentos de 
pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou 
indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o CRBM-1ª 
Região, ou ainda, previsão inflacionária; 
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6.1.5. Nos preços unitário e total (item 6.1.3. acima) não devem integrar no cálculo do LDI – 
Lucros e Despesas Indiretas, os tributos IRPJ e CSLL, tampouco na planilha de custo direto, uma 
vez que constituem tributos de natureza direta e personalíssima, nos termos das diretrizes 
emanadas do Acórdão nº 325/2007-TCU - Plenário do Tribunal de Contas da União; 
 
6.1.6. Nos preços unitário e total (item 6.1.3. acima) não devem incidir os custos e despesas 
com emplacamento, transferência e licenciamento dos veículos, cujos custos, providências e 
despesas serão diretamente realizados e suportados pelo CRBM-1 perante os respectivos 
Órgãos competentes; 
 
6.1.7. O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 
sua apresentação, para fins de assinatura do contrato; 
 
6.1.8.  Não será admitida proposta que apresente preço simbólico, irrisório ou de valor zero, 
incompatível com os preços do mercado; 
 
6.1.9.  A forma de pagamento, observar-se-á o disposto no item DA FORMA DE PAGAMENTO 
deste Edital; 
 
6.1.10. O prazo e o local para a entrega dos veículos, será de acordo com o Item DO PRAZO, 
DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO deste Edital; 
 
6.1.11. É de inteira responsabilidade do licitante a omissão em considerar valor ou volume 
necessários à perfeita e completa execução do objeto desta licitação; 
 
6.1.12. Todos os valores deverão ser apresentados de forma precisa e sem conter alternativas 
de preço ou condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
 
6.2. Cada licitante deverá apresentar uma só proposta. 
 
6.3. A proposta apresentada é de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração da mesma, sob a alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
6.4. Considerando que o contrato será executado sob o regime de empreitada por preço 
global e que o orçamento Anexo VII deste Edital constitui uma estimativa, o interessado 
deverá elaborar o seu orçamento com base no Edital e seus respectivos Anexos, sendo referido 
orçamento de sua exclusiva responsabilidade. 
 
6.5. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que o licitante 
examinou criteriosamente os termos e os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para 
elaboração de proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus 
detalhamentos. 
 
 
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 
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7.1. Os interessados deverão apresentar no ENVELOPE n.º 02, sob o título DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO, obrigatoriamente, os seguintes documentos, no original ou cópias 
devidamente autenticadas: 
 
7.1.1.  Cédula de identidade (pessoa física); 
 
7.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.3.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedades e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores; 
 
7.1.4.  Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova da 
Diretoria em exercício; 
 
7.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Brasil, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
7.1.6. Certidão negativa, datada de no máximo 90 (noventa) dias, de pedido de falência ou 
concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física; 
 
7.1.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do interessado, mediante apresentação de certidões negativas fiscais Federal, 
Estadual e Municipal, de no máximo 90 (noventa) dias; 
  
7.1.8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (pessoa jurídica) ou 
CPF (pessoa física), com prazo de validade em vigor na data da abertura dos envelopes; 
 
7.1.9. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto social; 
 
7.1.10. Prova de regularidade com a Seguridade Social mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos – CND e prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS; 
 
7.1.11. Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 
1988, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito (18) 
anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis (16) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir dos quatorze (14) anos, conforme modelo constante no Anexo V; 
 
7.1.12. Declaração expressa de que o licitante se sujeitará às normas do presente Edital, bem 
como às Leis Federais nºs 10.520/02, 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
7.1.13. Declaração de que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, bem assim que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação, 
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7.1.14.. A declaração deverá ser subscrita por quem detenha poderes de representação do 
licitante e por seu contador ou técnico de contabilidade, identificado com o seu número de 
registro perante o Conselho Regional de Contabilidade. 
 
 
8 – DO JULGAMENTO:  
 
 
8.1 – O julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando-se em consideração o  
MENOR PREÇO DO LOTE.  
8.2 – Para efeitos de julgamento, esta licitação é do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.  
8.3 – Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44  
e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93.   
8.4 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o sorteio, em ato  
público, com a convocação prévia de todos os licitantes, nos termos do § 2º do art. 45 da Lei  
8.666/93 e posteriores alterações.  
 
 
9 – DOS RECURSOS: 
 
 
9.1 - Em todas as fases da presente licitação serão observados as normas previstas nas alíneas,  
incisos e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.  
 
 
10- PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO:  
 
 
10.1 – Os objetos desta licitação deverão ser entregues na sede do CRBM-1, situada na 
Avenida Lacerda Franco, nº 1.073, Bairro Cambuci, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, no prazo máximo de 15(quinze) dias da homologação.  
 
10.2 – O prazo de que se trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo  
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do  
item 10.1.  
 
 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
 
11.1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 01 (um) dia após 
a data da entrega no local e endereço indicados no item DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES E DO 
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 
11.2. Por ocasião da entrega, será emitido Termo de Recebimento Provisório (Anexo VIII). 
 
11.3. Constatadas irregularidades no objeto entregue, o CRBM-1ª Região poderá: 
 



Serviço Público Federal 
Sede: São Paulo – SP                       

Jurisdição ES – MS – PR – RJ – SP                                                CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA  

Lei 6.684 de 03 de setembro de 1979 
Decreto Nº 88.439 de 28 de junho de 1983 
                                      

 

a) quanto à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b) na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-lo em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
 
c) quanto à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
d) na hipótese de complementação, o contratado deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação do CRBM-1ª Região, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
11.4. Comprovada à adequação do objeto aos termos deste Edital e Anexos, o objeto será 
recebido definitivamente, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IX). 
 
 
12. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
 
12.1. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após o recebimento definitivo do 
objeto desta licitação pelo CRBM-1ª Região, mediante apresentação pelo contratado das Notas 
Fiscais/Faturas correspondentes, sendo uma para cada veículo. 
 
 
13. DA CONTRATAÇÃO: 
 
 
13.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 
contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital (Anexo VI). 
 
13.2.  A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer na sede do Conselho Regional de Biomedicina – 1ª Região, situada na 
avenida Lacerda Franco, nº 1073 – Cambuci, nesta Capital do Estado de São Paulo, para 
assinatura do contrato (Anexo VI). 
 
13.3. Caso o licitante vencedor convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não 
celebrar o contrato, serão convocados os demais licitantes classificados para participar de 
nova sessão pública, com vistas à celebração da contratação, obedecidas as disposições deste 
Edital. 
 
 
14- DA MULTA: 
 
 
14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
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execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV, do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da 
aplicação das seguintes penalidades: 
 
14.1.1. nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, será aplicada 
ao infrator uma multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
devidamente atualizado; 
 
14.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor total do contrato devidamente 
atualizado, por dia corrido de atraso na execução do objeto do contrato; 
 
14.1.3. nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o CRBM-1ª 
Região poderá reter, também a título de multa, as quantias respectivas aos créditos 
porventura existentes; 
 
14.2. Observados os itens acima o licitante estará sujeito a: 
  
14.2.1- ser declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública; 
 
14.2.2. Rescisão do contrato. 
 
 
15 – DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
 
15.1 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 
disposições do presente edital.  
 
15.2 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e  
propostas exigidas e não apresentas nas datas descritas no Edital.  
 
15.3 – Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas  
ou quaisquer outros documentos.  
 
15.4 – 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.  
 
15.6 – O Licitante vencedor deverá entregar no CRBM-1 os objetos desta licitação isentos de 
TAXAS, IMPOSTOS, FRETES ou qualquer outro emolumento.  
 
 15.7 – Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 9h00 as 11h00 
horas e das 14h00 às 16:00 horas (Segunda a sexta), na sede do CRBM-1, sito Av. Lacerda 
Franco, nº  1073, Cambuci, São Paulo-SP ou pelo telefone (0xx11) 3347 –5555.  
 
16. Todos os procedimentos desta licitação conduzidos pela Comissão de Licitação. 
 
17 - Integram o presente Edital: 
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Anexo I – Memorial Descritivo; 
 
Anexo II – Credenciamento; 
 
Anexo III – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
 
Anexo IV – Proposta; 
 
Anexo V – Declaração de Cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 
1988; 
 
Anexo VI – Minuta de Contrato; 
 
Anexo VII – Planilha de Orçamento; 
 
Anexo VIII – Termo de Recebimento Provisório; 
 
Anexo IX – Termo de Recebimento Definitivo. 
 
Anexo X -  Declaração de compromisso e Idoneidade 
 
Anexo XI – Declaração que a Empresa não está impedida de contratar e licitar com a 
Administração Pública 
 
Anexo XII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
 
Anexo XIII – Procuração 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                                _______________________________ 

 Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos                                               Dr. Wilson de Almeida Siqueira 

    Presidente do CRBM - 1ª Região                                   Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
  
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS  Nº  01/2014 
 
 
REF.: MEMORIAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS) 
PARA O CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA, SITUADO NA AV. LACERDA FRANCO, 1073 – 
CAMBUCI, SÃO PAULO - SP. 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO TÉCNICA 
 

 
QUANTIDA
DE 

 
UNIDADE 

01 Veiculo Automotivo – Automóvel 
 
A: Potencia mínima de 80 CV  
B: Zero Kilometro - ano 2014/modelo 2014; 
C: 05 Portas; 
D: Cor: Branca Sólida; 
E:  Combustível: Bicombustível; 
F: Tapetes de Borracha; 
G: Protetor de Carter; 
H: Espelhos retrovisores de ambos os lados; 
I: Transmissão manual de 05(cinco) marchas; 
J: Direção Elétrica ou Hidráulica; 
K: Pneus: mínimo 175-65/R14; 
L: Passageiros: 05(cinco) máximo, incluso o motorista; 
M: Reservatório de combustível: mínimo 45 lts; 
N: Comprimento mínimo de 3.500 mm; 
O: Vidro Traseiro térmico (desembaçador); 
P: Lavador e limpador do vidro traseiro; 
Q: Ar Condicionado; 
R: Air Bag 
S: Radio AM FM com CD Player e 04 alto-falantes, modelo original instalados; 
T: Sistema de Alarme Anti-Furto com Ultra-Som e controle remoto 
U: Película não refletiva nas áreas envidraçadas do veículo sendo utilizado os 
índices máximos de transmissão luminosa, conforme Resolução CONTRAN nº 
254, de 26/10/2007, e aplicação da respectiva chancela; 
V: Demais itens exigidos por Lei. 

04 Unid. 
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ANEXO II 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 01 /2014 
 
 
 
 

 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Pelo presente, a empresa ___________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF  nº. 
__________, sito a ____________(endereço completo), por seu(s)  representante(s) legal(is) 
abaixo assinado(s), credencia o Sr(a).  _______________ (qualificação completa); inscrito no 
CPF nº. ________, portador do RG nº. __________, residente em __________ (endereço 
completo), ao  qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos 
inerentes  ao PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS  Nº    /2014 do CONSELHO 
REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 1ª. REGIÃO. 
 

 

 

........................................, em ................de.......................de 2014. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Razão Social 

(assinatura do(s) representante(s) legal(is) do proponente e carimbo). 
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ANEXO III 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A  _____________________________(razão social da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________, p/s/ Representante legal, ________________________(nome do 

Representante) portador da Cédula de Identidade nº RG. ___________________, 

CPF_____________________, DECLARA que atende às condições de Habilitação conforme 

Edital de Processo Licitatório – Tomada de Preços nº ___________ designado em epígrafe, 

estando, portanto, apta a participar deste certame. 

     

São Paulo-Sp.,     de                     de 2014. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº  01 /2014 
 
 

PROPOSTA 
 
(emitida em papel timbrado) 
 
 
Nome da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
 
 

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos produtos, sob a modalidade , Tomada 
de Preços (PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS  Nº  01/2014) 
 

 

Declaramos, ainda, que, se vencedora, atenderemos o preço orçado, com valor devidamente 
detalhado em conformidade com as especificações constantes no ANEXO I do Edital do 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS  Nº    01/2014, e como segue: 
 

OBJETO: Fornecimento de 04 (quatro) veículos automotores (automóveis) zero km, com 

potência mínima de 80CV e as seguintes especificações e características mínimas: 

 
04 veículos: 
- Marca: ___________________ (o fabricante); 
- Modelo: _____________________________ (o nome do veículo ofertado); 
- Espécie: Automóvel / passageiros; 
 
Potencia mínima de 80 CV  
Zero Kilometro  - ano 2014/modelo 2014; 
05 Portas; 
Cor: Branca Sólida; 
Combustível: Bicombustivel; 
Tapetes de Borracha; 
Protetor de Carter; 
Espelhos retrovisores de ambos os lados; 
Transmissão manual de 05(cinco) marchas; 
Direção Hidráulica; 
Pneus: mínimo 175-65/R14; 
Passageiros: 05(cinco) máximo, incluso o motorista; 
Reservatório de combustível: mínimo 45 lts; 
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Comprimento mínimo de 3.530 mm; 
Vidro Traseiro térmico (desembaçador); 
Lavador e limpador do vidro traseiro; 
Ar Condicionado; 
Air Bag 
Radio AM FM com CD Player e 04 alto-falantes, modelo original instalados; 
Sistema de Alarme Anti-Furto com Ultra-Som e controle remoto 
Película não refletiva nas áreas envidraçadas do veículo sendo utilizado os índices máximos de 
transmissão luminosa, conforme Resolução CONTRAN nº 254, de 26/10/2007, e aplicação da 
respectiva chancela; 
Demais itens exigidos por Lei. 
 
 
QUANTIDADE DE VEÍCULOS: 04 (quatro) VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS) ZERO KM 
 
VALOR UNITÁRIO: R$ __________ (________________) 
 
VALOR GLOBAL: R$ _____________ (_______________) 
 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ____ (_________) dias corridos. (especificar quantos dias,  
sendo no mínimo 60 dias). 
 
PRAZO DE ENTREGA: ____ (_________) dias corridos da assinatura do Contrato (especificar 
quantos  dias, sendo no máximo 60 dias).  
 
PRAZO DE PAGAMENTO: _____ (________) dias úteis do Recebimento Definitivo (especificar  
quantos dias, sendo no mínimo 05 dias úteis). 
 
GARANTIA: ___ (______) anos (especificar quantos anos, sendo no mínimo 01 ano). 
 
 
 
São Paulo,       de                 de 2014. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Razão Social) 
(Nome do Representante Legal ou Procurador Credenciado) 
(nº. do RG do signatário) 
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ANEXO V 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº  01/2014 
 
 
DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, 

PERIGOSO OU INSALUBRE, BEM COMO NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS. (Art. 7º - Inciso 

XXXIII da CF) 

 

 

 

A  _____________________________(razão social da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________, p/s/ Representante legal, ________________________(nome do 

Representante) portador da Cédula de Identidade nº RG. ___________________, 

CPF_____________________, DECLARA  para fins no disposto no inciso V do art. 27 das Leis 

8.666/93 e 9.854/99 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como não emprega menor de 16 anos. 

 

Obs.: Emprega aprendiz (   ) 

 

     

   São Paulo,     de                     de 2014. 

 

 

 

 

   _____________________________________ 

   Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº  01/2014 
 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

O Conselho Regional de Biomedicina da 1ª. Região, com sede na  Avenida Lacerda Franco, nº 

1.073, Bairro Cambuci, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 

xxxx  representado neste ato pelo seu Presidente, Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos, a seguir 

denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outra parte a empresa 

............................................., inscrita no CNPJ sob nº ...................................,  estabelecida a Rua 

.........................., ..............., doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato 

pelo Sr. ............................................., portador do CPF nº ..................................., 

fundamentados nas disposições das Leis  nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 8.666/93 de 21 

de junho de 1993 e alterações posteriores, e de  conformidade com o resultado constante da 

Licitação modalidade Tomada de Preços - Processo n° 01/2014, resolvem celebrar o presente 

contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de 4 (quatro) 

veículos novos (automóveis), zero  quilometro, ano/modelo 2014/2014,  destinados a diversos 

Setores, especialmente o Serviço de Fiscalização constantes da Licitação de Tomada de Preços 

n° 01 /2014, tipo menor preço, forma de execução indireta, regime de empreitada por preço 

global, os quais deverão ser ofertados conforme descrição constante no Anexo I, parte 

integrante do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Para efeitos obrigacionais, tanto o Edital quanto à proposta  nela 

adjudicada, integram o presente contrato, valendo seus termos e condições em tudo quanto 

com ele não  conflitarem.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância de R$ ................ 

(......................................................) referente ao item que a mesma foi vencedora. 

 

CLÁUSULA QUARTA: No valor mencionado na Cláusula 3ª deverão estar incluídas quaisquer 

vantagens, despesas com fretes, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas,  previdenciárias, fiscais e comerciais que eventualmente incidam sobre 

a operação e, ainda, despesas com  transporte ou terceiros, e quaisquer outras despesas que 

se fizerem necessárias, ao cumprimento das obrigações  assumidas no presente contrato, que 

correrão por conta da licitante vencedora. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A Assistência Técnica deverá ser prestada pela empresa vencedora ou 

concessionárias autorizadas, no prazo da garantia e deverá estar localizada na sede do 
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município, caso houver necessidade de prestar a Assistência Técnica em outro município as 

despesas correrão por conta da empresa  vencedora, sem qualquer ônus para o CRBM1. 

 

CLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente contrato 

correrão à  conta de dotação orçamentária prevista PA o presente ano.:  

 

CLÁUSULA SEXTA: O Objeto ora licitado deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, no local a ser indicado pela Contratante, sendo que as despesas de frete/entrega 

correrão por conta exclusiva da empresa vencedora do certame e  ocorrendo atraso, será 

cobrado multa por dia. 

 

§ 1º - O transporte do Objeto ora licitado, deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a 

identidade, qualidade, integridade dos mesmos. 

 

§ 2º - Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O pagamento será efetuado mediante a apresentação das notas 

fiscais/faturas correspondentes, em até 20 (vinte) dias após a entrega.  

 

I- Deverá ser emitida uma nota fiscal/fatura para cada veículo. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Ocorrendo qualquer problema quanto à qualidade do bem este deverá ser 

substituído imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas. 

 

CLÁUSULA NONA: Nos termos do disposto no art. 87 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, pela inexecução parcial ou total deste contrato, o CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, sempre garantida a prévia defesa em 

processo administrativo: 

I – advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais 

haja concorrido; 

II - multa de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, calculados sobre o valor do 

objeto contratado e  não entregue; 

III - suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar  pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, dependendo da gravidade da falta; 

IV - rescisão do contrato pelos motivos previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores; 

V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos 

de falta grave com comunicação aos respectivos registros cadastrais, enquanto perdurarem os 

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

autoridade que aplicou a penalidade, que será  concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após  decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso III. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: A multa a que alude a Cláusula anterior, não impede que o 

CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato ou aplique, também, outra das 

penalidades previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A multa aplicada após regular processo administrativo poderá 

ser  descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o 

caso, cobrada  judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Este contrato poderá ser alterado na forma prevista no art. 65 

da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do 
contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação, apresentadas na abertura da 
licitação e em casos omissos  aplicar-se-ão as disposições contidas no Edital do Processo 
Licitatório  nº  01  /2014  e na Lei de Licitações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Esta contratação é firmada pelo período que decorre da data de 

sua assinatura e terá prazo máximo de duração de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada, 

na forma da Lei, se houver interesse do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O presente Contrato vincula-se ao Edital e seus Anexos, que 

ficam fazendo parte deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este instrumento rege-se pelas normas constantes neste Edital, pela Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o Foro da Justiça Federal  de São Paulo-SP. para 

solucionar todas as  questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente Contrato em 03 (três)  vias de 

igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais  

efeitos. 

 

    São Paulo, ____ de _____________de 2014. 

 

 

 

 

Contratante      Contratada 

 

 

 

Testemunhas 
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ANEXO VII 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº  01/2014 
 
 

 
PLANILHA DE ORÇAMENTO 
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ANEXO VIII 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº  01/2014 
 
 
 

Termo de Recebimento Provisório 
 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 1ª. REGIÃO  declara, para 

os  devidos fins, que recebe, nesta data, da Empresa _______________, inscrita no  

CNPJ ____________________, todos os 04 (quatro) veículos (automóveis) que 

compõem o objeto do lote,  referente ao Processo Licitatório Modalidade Tomada de 

Preços nº____/2014.  

  

Este Termo de Aceite refere-se ao recebimento  e não exclui as 

responsabilidades por parte da Licitante Vencedora relativas à entrega dos produtos 

previstas no referido Edital.  

  

  
 
 São Paulo,   , de                   de 2014.  
  
  
  
  
  
 __________________________________   
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ANEXO IX 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº   01/2014 
 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

 

A ____________(razão social da empresa), CNPJ nº. ___________, conforme a nota  fiscal nº. 

_________ de ____/____/_______, e após passados ____ (________) dias  úteis, cumpriu 

todos os requisitos de especificação e de entrega do objeto,  estabelecidos em Edital e Anexos 

do certame licitatório do Conselho Regional de  Biomedicina da 1ª. Região, Processo Licitatório 

– Tomada de Preços  nº.     /2014. 

_____________ , ____de ________________ de 2014. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Representante legal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serviço Público Federal 
Sede: São Paulo – SP                       

Jurisdição ES – MS – PR – RJ – SP                                                CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA  

Lei 6.684 de 03 de setembro de 1979 
Decreto Nº 88.439 de 28 de junho de 1983 
                                      

 

ANEXO X 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
 
 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 

 

 

 

A _____________             (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº. _____________, por 

intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para 

fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS  Nº      /2014 que: 

 

• os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento 

de todas as informações; 

 

• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e 

 

• inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de  

declarar ocorrências posteriores. 

 

____________, ____ de ______________ de 2014. 

  

 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(nome/cargo/assinatura 
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ANEXO XI 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 
 
 

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR E LICITAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
 
 
 
A  _____________________________(razão social da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________, p/s/ Representante legal, ________________________(nome do 

Representante) portador da Cédula de Identidade nº RG. ___________________, 

CPF_____________________, DECLARA que não há nenhum motivo impeditivo, podendo a 

mesma contratar e licitar com a Administração Pública. 

     

   São Paulo-Sp.,     de                     de 2014. 

 

 

 

 

   _____________________________________ 

   Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XII 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº   01/2014 
 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A empresa ______________________________ inscrita no CNPJ nº  

______________________, sediada (endereço completo) _______________, por intermédio 

de seu  representante legal o(a) Sr.(a) ______________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n°  ___________ e do CPF _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os  

dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, 

tendo  direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma.  

______________, _____ de ____________ de 2014.  

 

 

 

 

______________________________________  

(nome e número da identidade do declarante) 
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ANEXO XIII 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº   01/2014 
 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO. 

  

 Por este instrumento particular de procuração a Empresa 

___________________(razão social da empresa), com sede na Rua XXXXX, nº XX, na cidade de 

XXXXXX, Estado de XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, representada neste ato por seu 

XXXXXXX(mencionar a qualificação do outorgante), Sr. XXXXXX, portador da Cédula de 

Identidade nº RG. XXXXXX, CPF XXXX, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. 

XXXXXX, portador da Cédula de Identidade nº RG. XXXXX, CPF XXXXX, residente na Rua 

XXXXXX, nº XXX, na cidade de XXXXXXXX Estado de XXXXXX, a quem confere amplos poderes 

para representar a XXXXXXX (Nome da Empresa) perante o Conselho Regional de Biomedicina 

da 1ª Região no Processo licitatório Tomada de Preços nº    /2014, com poderes para tomar 

qualquer decisão durante todas as fases do referido certame licitatório, inclusive apresentar 

declaração de que a Empresa cumpre os requisitos de Habilitação, os envelopes contendo a 

Proposta de Preços e documentos para Habilitação em nome do outorgante, formular 

verbalmente lances ou ofertas, desistir formalmente de formular ofertas em qualquer etapa, 

negociar a redução de preços, desistir expressamente da intenção de interpor recurso 

administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso 

administrativo ao final da sessão, assinar atas e demais documentos, prestar esclarecimentos, 

e praticar todos os atos necessários para o melhor desempenho deste mandado, que tudo 

darei por bom, firme e valioso. 

 

São Paulo,       de                             de 2014  

 

 

 

Carimbo da Empresa com assinatura do outorgante. 

 

 
 


