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EDITAL N° 0004/2017
PR
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 0066/2017

CONV
VITE Nº 004/2017
0
7
TIPO
O DE LICITA
AÇÃO: MENO
OR PREÇO POR ITEM
REGIME DE EXE
ECUÇÃO: EMPREITAD
E
DA POR PRE
EÇO UNITÁRIO
INÍCIIO: 15/02/20017
ENCERRAM
E
MENTO: 02/003/2017 às 14h30mins.
1
OBJE
ETO: AQUIS
SIÇÃO DE MOBÍLIA
M
PA RA O LABO
ORATÓRIO DE
D FOTOGR
RAFIA.
I - PR
REÂMBULO
O
1.1. A Comissão de Licitaçõees da FEMA
A - Fundaçãoo Educacionaal do Municíípio de Assiss, Estado
de Sãão Paulo, deesignada peela Portaria nnº 04 de 07//04/2016, noo uso de suaas atribuiçõees legais,
comuunica a aberrtura do proccesso licitatóório na modaalidade CON
NVITE por M
MENOR PREÇO, cujo
objeto é a AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA P
PARA O LA
ABORATÓRIO DE FOTO
OGRAFIA, conforme
c
especificado no Anexo
A
I, quee integra o prresente editaal.
II - FU
UNDAMENT
TO LEGAL
2.1. Esta licitaçãão será regida pela Leei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Feederal nº
8.8833/94, e suas alterações com
c a devidda observânccia das dispoosições legaais estabeleccidas nos
artigoos 42 a 45 da Lei Complementarr nº 123/20006 e Decretto nº 6.204//07 e nos termos
t
e
condições fixadas nesse EDIITAL e seus anexos.
III - D
DAS CONDIÇ
ÇÕES DE PARTICIPAÇ
P
ÇÃO
3.1. Poderão paarticipar destte CONVITE
E empresas de ramo pertinente aoo objeto licittado que
atenddam as exigêências destee Edital e daa Lei nº 8.6666/93, cadasttrados ou nãão, que maniifestarem
seu innteresse com
m antecedênncia mínima de 24 (vintee e quatro) horas do certtame.
IV - D
DA FORMA DE PREENC
CHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES
4.1. E
Em sua partee externa, oss envelopess deverão conter as seguuintes inform
mações:
NOME, RAZÃO
O SOCIAL E INFORMAÇ
ÇÕES
NOME,
N
RAZÃ
ÃO SOCIAL E INFORMA
AÇÕES
DE CON
NTATO DA EMPRESA
E
DE CO
ONTATO DAA EMPRESA
A
NVELOPE N.°
N 01 – DOC
CUMENTOS
S DE
ENVELO
OPE N.° 02 – PROPOST
TA
EN
H
HABILITAÇÃ
ÃO
COMERC
CIAL
CONV
VITE N.° 004/2017
CO
ONVITE N.° 0004/2017
PROCESSO N.° 006/2017
0
PRO
OCESSO N.°° 006/2017
V-A
APRESENTA
AÇÃO E CONTEÚDO DO
OS DOCUM
MENTOS DE HABILITAÇ
ÇÃO
5.1. N
No envelopee nº 01 – DOCUMENT
D
TOS – deverão ser apresentados oos documenntos para
habiliitação, em original
o
ou por
p cópia auutenticada por
p tabelião de notas ouu pelos mem
mbros da
Comiissão de Liccitações, connforme o art . 32 da Lei Federal
F
nº 8.666/93,
8
em
m envelope lacrado e
opaco, devendo conter:
55.1.1. Certiddão Conjuntaa Negativa oou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa,
N
rrelativos a Tributos
T
Fedeerais e à Dívvida Ativa daa União;
55.1.2.Prova de regulariddade para coom o Fundo de Garantiaa por Tempoo de Serviçoo - FGTS
((Certificado de Regulariddade Fiscal - CRF), em plena validaade;
55.1.3. Provaa de regularidade para ccom o Tribunnal Superior do Trabalhoo (Certidão Negativa
dde Débitos Trabalhistas
T
- CNDT), em
m plena validdade;
55.1.4. Declaaração de ineexistência d e fato que impeça a em
mpresa de paarticipar da licitação,
bbem como de que nãoo foi declaraada inidôneea ou suspeensa de conntratar com o poder
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ppúblico (moddelo no Anexxo III);
55.1.5. Declaaração de que não pos sui em seu quadro de pessoal meenor de 18 (dezoito)
aanos em traabalho notuurno, perigosso ou insalubre, ou menor de 144 (catorze) anos
a
em
qqualquer trabalho, salvoo na condiçãoo de aprendiz (Lei 9.8544/99), (modeelo no anexoo IV);
55.1.6. Para obter
o
os bennefícios do A
Artigo 43 daa Lei Compleementar n. 1123/06, na qualidade
q
dde microemppresa (ME) ou
o empresa de pequenoo porte (EPP
P), deverá appresentar deeclaração
((modelo no anexo
a
V) e toda
t
documeentação com
mprobatória;
5.2. Os documeentos necesssários à haabilitação pooderão ser apresentaddos em origginal, por
qualqquer processso de cóppia autenticcada por cartório
c
com
mpetente oou por servvidor da
Admiinistração ou
o publicaçção em órggão da im
mprensa oficcial, ou atrravés de impresso
i
inform
matizado obttido via Interrnet.
5.3. Na hipótesse de não constar prrazo de vaalidade nos documentoos apresenttados, a
Admiinistração aceitará
a
com
mo válidos os expediddos até 90 (noventa) dias imediaatamente
anterriores à dataa de apresenntação das propostas, se
s outro praazo de validaade não connstar dos
documentos.
5.4. S
Se o licitantee for a matriz, todos os documentoss deverão esstar em nom
me da matriz, e se for
a filiaal, todos os documentos
d
s deverão esstar em nom
me da filial, exceto
e
aquelles documenntos que,
pela própria natuureza, comprrovadamentee, forem emiitidos somennte em nomee da matriz.
VI - A
APRESENTA
AÇÃO E CO
ONTEÚDO D
DAPROPOSTA
6.1. N
No envelopee Nº 02, a PROPOSTA
P
deverá ser apresentada datilografaada ou digittada sem
emenndas nem raasuras e atender a todass as exigênccias contidass neste Edittal; ao final, deve ser
identificada, assinada e aconndicionada eem envelope opaco e laccrado.
6.2. O valor oferrtado deveráá ser fixo e irreajustável, expresso em moeda ccorrente naccional, já
incluídos impostoos, taxas, e quaisquer outras desppesas, diretaas ou indirettas, sem incclusão de
qualqquer encargoo financeiro ou previsãoo inflacionariaa, devendo constar:
c
66.2.1. identtificação doo proponentte (endereçço, endereçço eletrônico
co, telefone, e-mail,
C
CNPJ/CPF) e referênciaa a esta licitaação;
66.2.2. descriição dos serrviços e dos produtos, dee acordo com
m o Anexo I deste EDITA
AL;
66.2.3.prazo de
d entrega dos
d produtoss;
66.2.4.valor unitário
u
e totaal da propossta;
66.2.5. prazo de validadee da propostta, igual ou superior a 30
3 (trinta) diaas contadoss da data
dde sua aberttura.
66.2.6. as licitantes devverão apressentar suass propostas usando, ppreferencialm
mente, o
m
modelo sugeerido no aneexo II.
6.3. N
Não serão aceitas propoostas com oppções.
6.4. A proposta, depois
d
de abberta, se achha vinculadaa à licitação pelo seu praazo de validade, não
sendo admitidas quaisquer inclusões o u alteraçõess no sentidoo de sanar falhas ou omissões,
assim
m como não será permitiida a sua rettirada ou dessistência por parte do prroponente.
6.5. A
Ao apresenttar a propossta, o propoonente autom
maticamentee aceita e see sujeita a todas as
cláussulas e condições do preesente editall.
VII - D
DA ABERTU
URA DOS ENVELOPES
E
S
7.1. O
Os envelopees deverão ser entreguees até às 144 horas e 300 minutos ddo dia 02/03//2017 no
Setorr de Materiais - Bloco III da FEMA, nna Avenida Getúlio
G
Vargas, 1200.
7.2. A Comissãoo iniciará oss trabalhos em sessão pública no dia, hora e local indiccados no
preâm
mbulo deste Edital e no item suprac itado.
7.3. O
Os envelopees contendo os documeentos de habbilitação serão abertos ppela Comisssão, que,
após conferi-los, darão vista aos licitantees que desejarem.
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7.4. S
Serão considderados habbilitados os licitantes quue atenderem
m ao estabeelecido nas cláusulas
c
VI e V
VII deste Eddital.
7.5. A inabilitaçãoo do licitantee implica perrda do seu direito
d
de parrticipar das ffases subseqquentes.
7.6. S
Se todas ass empresas forem descclassificadass, na fase de
d habilitaçãão ou em raazão das
propoostas apreseentadas, a Comissão
C
pooderá fixar o prazo de 03 (três) diaas úteis paraa que os
licitanntes apreseentem outraas propostass, escoimaddas das causas que ttenham origginado a
descllassificação..
VIII - DO PAGAM
MENTO
8.1. A FEMA efettuará pagam
mento atravéés do sistemaa bancário.
8.2. N
Não será addmitida propoosta com coondição de pagamento
p
antecipado
a
oou de prazoo contado
da daata de emisssão da nota fiscal.
f
8.3. N
Na ocorrência do atraso no pagame nto, o valor será corrigiddo monetariaamente na proporção
de 0,1% (um déccimo por cennto) ao dia, eentre a data de vencimennto e a de effetivo pagam
mento.
8.4. N
Nenhum paggamento serrá efetuado ao licitante vencedor enquanto penndente de liqquidação
ou qqualquer obbrigação finnanceira quue lhe for imposta, em
e virtude de penaliddade ou
inadim
mplência.
IX - D
DOS RECUR
RSOS ORÇA
AMENTÁRIO
OS
9.1. O valor orçaddo para a coontratação é de R$ 4.300,00 (quatroo mil e trezenntos reais);
9.2. A dotação orrçamentária correrá por conta de verbas codificaadas sob os números:
4.4.90.552.00.00.00 Eqquipamentoss e Material Permanente
4.4.90.52.422.00.00 Mobilliário em Geral
Códdigo Reduzido
o 14259

X-D
DO JULGAM
MENTO
10.1. O julgameento e a classificação
c
o das propoostas serão efetuados pela Comiissão de
Licitaações da FEMA, pelo critério de MEN
NOR PREÇO
O POR ITEM
M.
10.2. Na hipótesse de ser veerificada abssoluta igualddade entre as
a propostaas de menorr valor, o
desempate será decidido porr sorteio, apóós convocaçção dos participantes.
10.3. Nessa fasee serão dessclassificadaas as propoostas que nãão satisfaçaam integralm
mente ao
estabbelecido pello presente Edital, bem
m como as que apresentarem preeços excessivos ou
maniffestamente inexequíveiss.
XI - D
DO PRAZO
11.1 O prazo paara execuçãoo do objeto do presentte instrumennto será de até 30 dias corridos
contaados da dataa da homologgação.
11.2. O serviço será fiscalizado pela FEMA, que verificará se foram atendidas todas
t
as
condições constaantes do Edital e seus A
Anexos.
11.3. A FEMA se reserva o direito de rrejeitar no toodo ou em parte o servviço entreguue se em
desacordo com o contrato, coom o Edital e seus Anexxos.
11.4. Os serviçoos deverão ser executtados na foorma descritta neste eddital e seus anexos,
observadas as sanções
s
desscritas na c láusula XII para o casoo de atrasoo ou inexecuução dos
serviçços.
11.5. Correrão por
p conta daa contratadaa todas as despesas
d
relacionadas com a execcução do
objeto da presennte licitação, inclusive seeguros, tribuutos, encargoos trabalhisttas e previdenciários
e todos os demais custos.
11.6. Constatadaas irregulariddades no objjeto, a Contrratante podeerá:
a) se disser respeito à especificaação, rejeitáá-lo no todo ou em partee, determinaando sua
substituiçção ou rescinndindo a conntratação, seem prejuízo das penalidaades cabíveis;
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aa.1) na hipótese de subsstituição, a Contratada
C
deverá
d
fazê--la em confoormidade
com a indicaação da Adm
ministração, no prazo máximo
m
de 002 (dois) dias úteis,
contados da notificação ppor escrito, mantido
m
o prreço inicialm
mente contrattado;
b) se disser
d
respeito à difeerença quaantitativa ouu de partees, determinar sua
complem
mentação ou rescindir a ccontratação, sem prejuízzo das penallidades cabíveis;
deverá fazzê-la em
b
b.1)
na hippótese de complementtação, a Contratada
C
conformidadee com a inddicação do Contratante,
C
no prazo m
máximo de 02
0 (dois)
dias úteis, contados da notificação por escritoo, mantido o preço iniccialmente
contratado.
11.7. A persistênncia das falhas será connsiderada deescumprimennto total da oobrigação assumida,
a sansões cabíveis preevistas na cláusula trezee deste Edittal, sem prejjuízo das
e serrá aplicada as
previstas na Lei 8.666/93
8
e suas
s
atualizaações.
XII - D
DAS SANÇÕ
ÕES
12.1. A recusa injustificadaa do adjuddicatário em
m aceitar ouu retirar a Nota de Empenho
E
equivvalente denttro do prazoo de três diaas da ciênciaa da homoloogação, e/ouu o descum
mprimento
total da obrigaçãão assumidaa, sujeita-o, sem prejuízzo das sanções previstaas na Lei Feederal nº
8.6666/93, em multa pecuniária de 10% soobre o valorr da obrigaçãão não cumpprida.
12.2. O valor da multa será automaticam
a
mente acresccentado ao pagamento
p
a que o adjuudicatário
tenhaa direito, origginário de seerviço prestaado anterior, presente ouu futuramentte.
12.2.1. Nãão havendo possibilidadde dessa foorma de coompensaçãoo, o valor da
d multa,
atualizado pela variaçãão do Índicee Geral de Preços
P
de Meercado - IGPPM, deverá ser pago
pelo inadim
mplente na tesouraria daa FEMA. Naa ocorrência do não pagaamento, o valor
v
será
cobrado judicialmente.
12.3. A aplicaçãoo das sançõees acima ideentificadas será realizadaa de forma ccumulativa.
XIII - DO DIREITO DE RECU
URSO
13.1.. Dos atos praticados
p
peela Comissãão de Licitaçções no processamentoo da licitaçãoo, cabem
recurrsos hierárqquicos nas formas
f
e prrazos estabeelecidos pelo artigo 1099 da Lei Feederal nº
8.6666/93, que deeverá ser prootocolado junnto ao Setorr de Materiaiis - Licitaçõees, à Avenida Getúlio
Vargas, 1200, deevendo o meesmo estar cclaramente endereçado
e
à referida Coomissão.
XIV - DISPOSIÇÕ
ÕES GERAIIS
14.1. Antes do recebimentoo dos enve lopes, este edital podeerá ser alteerado por raazões de
intereesse públicoo ou por exigência
e
leegal. Em qualquer casso, se a m
modificação afetar a
apressentação doos documenttos de habilittação e a foormulação daas propostass, a FEMA informará
aos interessadoss que tenham retirado o Edital as modificações
m
s no texto ooriginal, fixanndo nova
data para apreseentação, exxceto quandoo, inquestioonavelmente, as alteraçõ
ções não afeetarem a
habiliitação ou a formulação
f
das
d propostaas.
14.2. Não serão aceitas
a
proppostas enviaddas via FAC
C-SÍMILE.
14.3. À FEMA ficca reservadoo o direito dee rejeitar todas as propostas ou de, em qualquer fase do
proceesso, anularr ou revogar esta licitaçãão, sem que, com isso, os
o participanntes adquiraam direito
a indenizações ou
o compensaações.
14.4. Após a entrega da proposta
p
peelos licitantees não serãão aceitos quaisquer adendos,
a
acrésscimos, suprressões ou esclarecimen
e
ntos sobre o conteúdo dos mesmos..
14.5. A critério da
d Comissãoo de Licitaçõões, poderãoo ser relevaados erros oou omissões formais,
desde que não reesultem prejuízo para o entendimento das propoostas.
14.6. É facultadoo à Comissãoo ou a autorridade superrior, em quallquer fase daa licitação, promover
p
diligêência destinaada a esclarrecer ou com
mplementar a instrução do processoo, vedada a inclusão
de doocumentos ou
o informaçõões que deveerão constarr originalmennte da propoosta.
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14.7. Decairá do direito de im
mpugnar os ttermos do edital perantee a Administrração o licitaante que,
tendoo-o aceitadoo sem objeçãão, venha a apontar, deepois da abertura dos eenvelopes, falhas
f
ou
irreguularidade que o tenham viciado, hipóótese em quue a comuniccação não teerá efeito de recurso.
14.8. Das sessõees públicas realizadas ppara esta liccitação será lavrada ata circunstancciada dos
trabaalhos, onde serão regisstradas as i mpugnaçõess fundamenntadas porveentura apressentadas
peloss representantes legais presentes.
p
14.9. O Licitante fica obrigado a aceitar oos acréscimoos ou supresssões que see fizerem
na exxecução do objeto, de até
a 25% (vinnte e cinco por
p cento), de
d acordo coom o artº 655, § 1º da
Lei Federal nº 8.6666/93.
14.100. O EDITA
AL encontraa-se disponíível na Seçção de Matteriais da FFEMA e na internet
emfema.edu.br.
XV - DA OBTENÇÃO DE ES
SCLARECIM
MENTOS
15.1. Informaçõees complementares quee se fizerem
m necessáriaas deverão ser procuradas pelo
intereessado juntoo a Comissãoo de Licitaçõões da FEMA
A, na Avenidda
Getúlio Vargas, 1200, ou pelo
p
e-mail licitacaofema@femanet.com.br, po r escrito, ouu, ainda,
consuultadas peloo telefone (18)
(
3302 11055, ramal 1075, as quais serãoo da mesm
ma forma
respoondidas oficialmente e reepassadas aaos demais convidados.
c
16. Inntegram o innstrumento convocatório
c
, conforme o caso:
ANEX
XO I - Termoo de referência
ANEX
XO II - Modeelo sugerido de propostaa de preço
ANEX
XO III -Modeelo de declaração de ineexistência dee fato impeditivo para liccitar ou contrratar com
a Adm
ministração
ANEX
XO IV - Moodelo de declaração dee inexistênciaa de trabalhho de menorr (disposto do
d inciso
XXXIIII art.º 7º daa Constituição Federal)
ANEX
XO V -Modeelo de Declaração para M
Microempressas e Empreesa de Pequeeno Porte

Assis, 15 dde fevereiro de 2017.

Eduardo Augusto Vella Gonçalvess
Direttor Executivoo - FEMA
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ANEXO
OI
TERMO
O DE REFERÊNCIA

I-D
DO OBJET
TO
Consstitui o objjeto desta licitação a AQUISIÇÃ
ÃO DE MOBÍLIA PARAA O LABOR
RATÓRIO
DE FFOTOGRAFIA, conform
me especifiicações míínimas aba
aixo.
ITEM
M

1

2

QTDE
E

ESP
PECIFICAÇ
ÇÕES

40

Cadeira
as confecci onadas com
m espuma injetada, 355mm, revesttidas em
tecido, assento me
edindo apro
oximadamente 0,42Lx00,40P, enco
osto
medind
do aproxima
adamente 0,35Lx0,30ª
0
, estrutura ffixa em qua
atro pés
com tra
avessa, tubo
o 7/8, pared
de 0,90mm, furação dee
assento
o125x125m
mm, encosto
o em arco e sapatas deeslizantes.

12

Banqueta com a ssento con
nfeccionad
do em MDF
F 15mm,
revestiidos com m
material fen
nótico, medindo aprooximadame
ente
0,30x0
0,30, estruttura fixa em
m pés tubo
o 25x25 e ttravessa em tubo
20x20 pintura ele
etrostática, altura fina
al da banqqueta 0,55 cm.
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ANEXO II
MODELO
O SUGERID
DO DE PRO
OPOSTA COMERCIA
C
AL
CONVITE Nº 004/20117
RAZÃO SOCIAL:
ENDERE
EÇO ELETRÔ
ÔNICO:
CNPJ:
ENDERE
EÇO:
BAIRRO
O:
CEP:
FONE:
ITEM

01

02

ABERT
TURA: 02/033/2017 ÀS 144h30mins

I NSCRIÇÃO ESTADUAL
L:
Nº
C
CIDADE:
E
ESTADO:
FFAX:

QTDE

ESPECIFFICAÇÕES

40

Cadeiras con
C
nfeccionada
as com espuma injetad
da,
35
5mm, reves
stidas em te
ecido, assen
nto medindo
o
ap
proximadam
mente 0,42L
Lx0,40P, en
ncosto
m
medindo
aprroximadame
ente 0,35Lx
x0,30A,
esstrutura fixa
a em quatro
o pés com trravessa, tub
bo
7//8, parede 0,90mm,
0
furração de
asssento125x
x125mm, en
ncosto em arco
a
e
sa
apatas desllizantes.

12

VALLOR
UNITTÁRIO

VALOR
TOTAL

Banqueta com assentto confeccionado em
B
m
M
MDF
15mm
m, revestido
os com ma
aterial
fe
enótico, me
edindo aprroximadam
mente
0,30x0,30, estrutura
e
fiixa em pés
s tubo 25x2
25
e tubo 20
0x20 pintura
e travessa em
a, altura fin
nal da banq
queta 0,55
5
eletrostática
m.
cm
TOTAL

Observaação: Nos valores acimaa deverão esstar inclusoss, além do luucro, todas e quaisquer despesas
d
de respoonsabilidadee do proponeente que, direeta ou indireetamente, deecorram do fo
fornecimentoo do objeto
licitado.
Declaram
mos total conncordância com
c os term
mos e condiçõões da preseente licitaçãoo.
Declaram
mos ainda, que
q os mobilliários adqui ridos estarão de acordo com as esppecificações do Anexo I
- Do Objjeto.
Validadee Proposta: ___
_ (_______) dias corriddos.
Prazo dee Entrega:
LOCAL: ______________________, ____ de ___________________________de 20017.
Assinatuura:________________________

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
e/Fax (18) 3
3302-1055 - www.fema.edu.br
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ANEXO III
(M O D E L O)
______________________________________________________ (Nome daa empresa))
......................, ........ de .............................. de .......
À Fuundação Educacional do
d Municípioo de Assis
At. C
Comissão dee Licitaçõess
Ref. – PROCES
SSO LICITA
ATÓRIO Nºº 006/2017
CON
NVITE Nº 0004/2017
“D E C L A R A Ç Ã O”

A empressa acima ideentificada, paarticipante doo certame reeferenciado qque tem porr objeto a
AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA O LA
ABORATÓR
RIO DE FOT
TOGRAFIA, vem pela presente,
DECLLARAR que inexiste quallquer fato im peditivo à suua participação na licitaçãão citada, quue não foi
declaarada suspennsa nem inidôônea para coontratar com o Poder Público de qua lquer esfera e que se
comppromete a comunicar a occorrência de qualquer fatto que altere essa situaçãão, e que venha a ser
conheecido após o encerramennto da licitaçãão.
Por ser veerdade assinna a presentee.

ASSINATUR
RA/RG
NOME/A

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
e/Fax (18) 3
3302-1055 - www.fema.edu.br
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ANEXO IV
(M O D E L O)
_______________________________________________ (Nomee da empressa)
...................., ........ de .............................. de 2017.
À
Funddação Educcacional do Município dde Assis
At. C
Comissão dee Licitaçõess
Ref. – PROCES
SSO LICITA
ATÓRIO Nºº 006/2017
CON
NVITE Nº 0004/2017
“D E C L A R A Ç Ã O”
A em
mpresa ....................................., innscrita no CNPJ
C
n.° .................... ....., por inttermédio
de seeu represenntante legal, Sr.(a) .........................., portador(a) do RG n.° ...................., e
do C
CPF/MF n.° ......................., DECLLARA, para fins do disposto no innciso V do artigo
a
27
da Leei n.° 8.6666, de 21 de junho de 1 993, acrescido pela Lei n.° 9.8544, de 27 de outubro
de 1999, que não
n empregga menor dde dezoito anos em trabalho
t
nooturno, periggoso ou
m
de deezesseis annos.
insalubre e não emprega menor
Resssalva: Empprega menor, a partir d e quatorze anos, na coondição de aprendiz.(

).

p
Por sser verdadee assina a presente

ASSINATUR
RA/RG
NOME/A
(O
Observaçãoo: em caso aafirmativo, assinalar a ressalva accima)

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
e/Fax (18) 3
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ANEXO V
(MODELO
O)
Modelo de Declaraação para M
Microempressas e Empresa de Peqqueno Portee
SSO LICITA
ATÓRIO Nºº 006/2017
Ref. – PROCES
CON
NVITE Nº 0004/2017

CNPJ N° ................., por Inntermédio de seu
................................., insccrita no C
P
(a) da carteeira de ideentidade
repreesentante legal o (aa) Sr.(a) .............., Portador
n°...............e doo CPF N°........., Declaara, para fins legais,ser microem
mpresa/emppresa de
pequueno porte nos termoss do artigo 33° da LEI Complementar n°123//2006, não estando
incurrso nas excclusões do § 4 do citaddo artigo.
Assis,...............de ............... de
d 2017.

NOME/A
ASSINATUR
RA/RG

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
ssis – SP – 19807-130
Fone
e/Fax (18) 3
3302-1055 - www.fema.edu.br
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DECLARAÇÃO

D
Declaro
ter reecebido nestaa data, o edittal do CONVITE de menoor preço, cujoo objeto é
QUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA O LA
ABORATÓRIO DE FOTO
OGRAFIA.
a AQ

Assis,______de _______________dee 2017.

-------------------------------------------------------A
Assinatura/carimbo

Av. Gettúlio Vargas
s, 1200 – V
Vila Nova Sa
antana – As
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