
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

TERMO DE REFERÊNCIA PARA COTAÇÃO ELETRÔNICA nº01/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 2063920/2020

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o  CONSELHO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL  DA  SÉTIMA  REGIÃO  –  CREFITO  7,  sediado  à  Avenida  Tancredo  Neves,  939,  Edifício
Esplanada Tower, Sala 101, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador – BA, realizará COTAÇÃO
ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e as exigências estabelecidas neste Termo de Referência

Data/horário abertura da Sessão Pública: 25/01/2021 –  8h.
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 27/01/2021 – 17h59min.
Local: Portal de Compras do Governo Federal— www.gov.br/compras

Observação: O Termo de Referência com a descrição detalhada do item poderá ser acessado no site do 
Crefito7 através do link:  https://crefito-ba.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Conteudos?
id=16f1285f-317a-453e-afbc-ee08269f52c9 ou solicitado através do e-mail licitacao@crefito7.gov.br.

1. DO OBJETO
1.1  O  objeto  da  presente  cotação  eletrônica  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  aquisição  de
aparelho de ar-condicionado, tipo bisplit: 2 evaporadoras, para  subsede em Vitória da Conquista/BA-
Ed. Emp. Olivia Flores, nº286, sala-106., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Termo de Referência.

QUANTIDADE MATERIAL/SERVIÇO

01

APARELHO  DE  AR-CONDICIONADO,  CAPACIDADE
REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:BI-SPLIT,
2  EVAPORADORES  HI-WALL  12.000  BTUS,  INVERTER,
FLUIDO  REFRIGERANTE  R-410A  NÃO  INFLAMÁVEL,
ATÓXICO E  NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO;  CICLO:
QUENTE/FRIO,  FILTRO  ANTI-FUNGOS,  PROTEÇÃO
ANTICORROSÃO;  SERPENTINA  DE  COBRE,  CONTROLE
REMOTO PARA CADA,. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO SELO
PROCEL – A.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1 A aquisição em questão é essencial para qualidade no desempenho das atividades dos funcionários e
profissionais em atendimento na nova sala da subsede do Crefito7 em Vitória da Conquista, situada no
endereço:  Avenida  Olívia  Flores,  nº286,  Sala  106,  Bairro:  Candeias  –  Vitória  da  Conquista/BA.  CEP:
45.028-610.

3. DO ENQUADRAMENTO LEGAL
3.1. O presente processo deverá ser realizado por dispensa de licitação, com fundamento no Inciso II do
Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 junho de 1993, através do Sistema de COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS, e
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no que couber, cujo funcionamento é regido pelo disposto na Portaria nº 306 de 13 De Dezembro De
2001 – o Anexo I - "Instruções Gerais e Procedimentos para utilização do Sistema de Cotação Eletrônica
de Preços" e no Anexo II - “Condições Gerais da Contratação”, com vistas a ampliar a competitividade e
racionalizar os procedimentos de aquisição de bens de pequeno valor.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1.  O  Credenciamento  será  através  do  site  www.gov.br/compras que  permite  a  participação  dos
interessados na Dispensa de Licitação, em sua forma de, Cotação de Eletrônica.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do fornecedor de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
esta cotação eletrônica.

5.3. O fornecedor responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da cotação eletrônica por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

5.4.  É  de  responsabilidade  do  cadastrado  conferir  a  exatidão  dos  seus  dados  cadastrais  no
www.gov.br/compras e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder,  imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou
aqueles se tornem desatualizados.

5.5. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

6. DA PARTICIPAÇÃO
6.1. Poderão participar desta Cotação Eletrônica os interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação.

6.2. É vedada a participação de consórcios e de empresas impedidas de licitar e/ou contratar  com a
Administração Pública, na forma estabelecida em lei.

6.3. É requisito verificar no Termo de Referência a descrição detalhada do item solicitado, conforme item
1.1. do Termo de Referência.

6.4.  Os  valores  dos  lances  devem  considerar o  valor  total  (valor  unitário  x  quantidade  solicitada)
expressos em Reais.

7. DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA
7.1.O envio  da  proposta,  conforme  Anexos  I  e  II  do  Termo  de  Referência,  deve  ser  realizado
imediatamente  após  o  encerramento  da  cotação  no  sistema  Comprasnet  para  o  e-mail:
licitacao@crefito7.gov.br.

7.2. A fim de aferir as exigências constantes neste Termo de Referência, referente ao produto ofertado 
pelo fornecedor, o gestor da compra poderá solicitar via e-mail documentos que possibilitem aferir as 
características do bem (folder, imagens, manual, etc), quando necessário.
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7.3. Nos valores propostos deverão ser expressos em Reais e devem incluir todos os custos operacionais,
seguros,  fretes,  encargos previdenciários,  trabalhistas, tributários,  comerciais  e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.4.  Os  preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na  etapa  de  lances,  serão  de  exclusiva
responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5  O  fornecedor,  antes  de  apresentar  sua  Proposta  de  Preços  devidamente  preenchida,  deverá
consultar detidamente as especificações deste Termo de Referência e todos os seus anexos, de modo a
não incorrer em avaliações incompletas, erros e omissões que jamais poderão ser alegados para motivar
eventuais pretensões de acréscimo de preços.

7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.

7.7. O preço proposto e levado em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade do proponente.

7.8.  A  marca,  o  modelo,  a  referência  e  demais  características,  bem como o  prazo  de  garantia  dos
bens/serviços  ofertados,  deverão,  obrigatoriamente,  ser  informados  na  proposta,  que  deverá  ser
elaborada no papel timbrado da empresa contendo endereço completo, inclusive telefone para contato;

7.9. A marca indicada será uma só, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

7.10.  Na  proposta  deverão  ser  apresentadas,  ainda,  quaisquer  outras  informações  afins,  que  o
proponente julgar necessárias ou convenientes.

8. DA COTAÇÃO ELETRÔNICA
8.1. A cotação eletrônica será conduzida no endereço eletrônico www.gov.br/compras  ,   em data, horário,
e condições estabelecidos no Termo de Referência desta cotação, de acordo com as “Instruções Gerais e
Procedimentos para Utilização do Sistema de Cotação de Preços”, no que couber.

8.2.  Será  considerado vencedor da cotação eletrônica aquele  que apresentar,  durante o  período da
cotação, o lance de menor valor, sendo adjudicado o objeto desde que atenda as especificações exigidas
para o item.

8.3. O fornecedor deve enviar junto a proposta as documentações de regularidade fiscal junto ao INSS,
FGTS, Receita Federal, CNDT, Estadual e Municipal.

8.4. O Crefito7 poderá cancelar ou anular a cotação eletrônica, total ou parcial, sem que disso resulte 
para o proponente, direito para qualquer indenização ou reclamação.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1.  Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação  do  fornecedor  detentor  da
proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará o eventual descumprimento das
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b)  Cadastro  Nacional  de  Condenações Cíveis  por  Atos  de Improbidade Administrativa,  mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Cadastro Integrado mantido pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.2. Apresentação das documentações de regularidade fiscal junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, CNDT,
Estadual e Municipal.

10. DA CONTRATAÇÃO.
10.1. As contratações oriundas das cotações eletrônicas serão formalizadas pela emissão de Nota de
Empenho que será encaminhada ao fornecedor vencedor.

10.2.  As  obrigações  recíprocas  entre  a  Contratada  e  o  Crefito7,  correspondem  ao  estabelecido  nas
presentes  condições  gerais  da  Contratação,  seus  anexos  e  no  Termo  de  Referência  desta  Cotação
eletrônica, sem prejuízo das disposições legais e vigentes.

10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

10.4. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caraterizado o descumprimento total
da obrigação assumida consoante o estabelecido no Art.81 da Liei n,8666/93, sujeitando-o a penalidades
legalmente estabelecidas;

10.5. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigações de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único art.59 da Lei 8666/93.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
11.1. A garantia para cada item será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados da data da lavratura do
termo de recebimento definitivo dos itens na respectiva nota fiscal, salvo se houver expressa alteração
do período dentro do descritivo de itens específicos do presente termo.

11.2. A garantia ocorrerá sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, mesmo quando for necessário o
transporte, por correio ou transportadora, dos equipamentos ou ainda o translado e a estada de técnicos
da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário para o cumprimento da garantia;

11.3. A CONTRATADA deverá solucionar todos os vícios e defeitos dos equipamentos e seus dispositivos,
dentro do período de garantia, nos prazos estipulados no item de assistência técnica; (aplicável somente
quando houver aquisição de produtos).
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12. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
12.1. O prazo de entrega dos materiais/produtos será de até no máximo  10 (dez) dias úteis, contados da
emissão  da  nota  de  empenho,  no  seguinte  endereço:  Delegacia  do  Crefito7: Avenida  Olívia  Flores,
nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610, a critério do órgão.

12.2. Os produtos no momento da entrega devem estar lacrados e apresentando boas condições de uso,
permitindo-se ao responsável pelo recebimento a conferência das condições de entrega dos produtos e a
recusa no caso de produtos entregas fora da especificação ou com qualidade duvidosa.

12.3. Os produtos devem ser entregues devidamente acondicionados em pacotes, caixas, ou invólucros
afins, de modo que assegurem a melhor higiene e organização destes para recebimento e guarda do
Almoxarifado do órgão.

12.4  Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo  de 02 (dois)  dias,  pelo(a)  responsável  pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

12.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois)
dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

12.6 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois)  dias,  contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.

12.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

12.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;

13.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as  especificações  constantes  no  Termo de  Referência  e  da  proposta,  para  fins  de  aceitação  e
recebimento definitivo;

13.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

13.4  Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de  servidor
especialmente designado;

13.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

13.6.  A Administração não responderá por quaisquer compromissos  assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
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dano causado a terceiros  em decorrência de ato da Contratada, de seus  empregados, prepostos ou
subordinados.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1.  Cumprir  fielmente  o  que  estabelece  este  Termo  de  Referência,  em  especial,  no  que  couber
referente ao fornecimento, instalação e manutenção.

14.2.  Responder  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais  vigentes  no  âmbito  federal,  estadual  ou
municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas
por este Termo.

14.3.  Aceitar,  nas  mesmas  condições  CONTRATADAS,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, conforme
previsto no Art. 65, § 10º da Lei 8.666/93.

14.4.  Acatar  as  orientações  da  CONTRATANTE,  sujeitando-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

14.5. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que se refiram a
CONTRATADA, independente de solicitação.

14.6. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais  e comerciais  resultantes da adjudicação da
licitação oriunda deste Termo de Referência.

14.7.  Não  fazer  uso  das  informações  prestadas  pela  CONTRATANTE  que  não  seja  em  absoluto
cumprimento ao contrato em questão.

15. SUBCONTRATAÇÃO
15.1. Não será admitida a subcontratação, integral ou parcial, do objeto licitatório pela contratada.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
16.1. comete infração administrativa o fornecedor/adjudicatário que:
16.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
16.1.2. apresentar documentação falsa;
16.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
16.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
16.1.5 cometer fraude fiscal;
16.1.6. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento, estará sujeito às sanções
previstas na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento da Nota de Empenho. 

16.2. se a contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções
previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e na Portaria MPOG n.º 306/2001, ao pagamento de
multa nos seguintes termos:
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16.2.1. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;

16.2.2. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez
dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;

16.2.3. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da
rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;

16.2.4.  pela  recusa da Contratada em substituir  o  material  rejeitado,  entendendo-se como recusa a
substituição não efetuada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do
valor do material rejeitado;

16.2.5. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de
Cotação  Eletrônica  de  Preços  e  não  abrangida  nas  alíneas  anteriores:  1%  (um  por  cento)  do  valor
contratado, para cada evento.

16.3. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos
cabíveis.

16.9.  As  importâncias  relativas  a  multas  serão  descontadas  do  pagamento  porventura  devido  à
Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

16.10.  O  Órgão  Contratante  poderá,  ainda,  cancelar  a  Nota  de  Empenho  decorrente  da  Cotação
Eletrônica  de  Preços,  sem  prejuízo  das  penalidades  previstas  nos  subitens  anteriores  e  de  outras
previstas em lei.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

17.2.  Considera-se  ocorrido  o  recebimento  da  nota  fiscal  ou  fatura  no  momento  em  que  o  órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Dispensa de Licitação por Cotação Eletrônica,
correrão à conta da rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.049 – Despesas com Del. Reg. de Vitória da Conquista.

19. DO VALOR REFERENCIAL

19.1.  O valor máximo referencial para a aquisição do objeto desta Cotação Eletrônica nº01/2021 do
Crefito7, é de R$ 8.484,72  (Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos.) 
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20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Todas as referências de tempo neste Termo de Referência, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

20.2. Os fornecedores interessados assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas  e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.3. Em caso de divergência entre disposições deste Termo e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Termo.

20.4. Este Termo será disponibilizado tanto através de link postado no campo Observações Gerais no 
sistema Comprasnet, como também quando solicitado através do e-mail licitacao@crefito7.gov.br. 

20.5. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.5.1. ANEXO I – Modelo Proposta

20.5.2. ANEXO II – Modelo Declaração

21. DA EXPEDIÇÃO

21.1. Este Termo de Cotação Eletrônica e seus anexos, foram expedidos na cidade de Salvador/BA, em 21
de janeiro de 2021:

Edineide Santiago Conceição Neila Mascarenhas Mota

Pregoeira        Equipe de Apoio

22. DA AUTORIZAÇÃO:

22.1.  Autorizo  a  aquisição/contratação  do  objeto  descrito  neste  Termo  e  seus  anexos,  mediante  a
realização do competente procedimento através da cotação eletrônica. Ressalto que todos os preceitos
legais pertinentes deverão ser obedecidos, em especial as diretrizes supracitadas. Ficam aprovados este
Termo e seus anexos.

Gustavo Fernandes Vieira

Presidente 
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ANEXO I  - MODELO PROPOSTA

COTAÇÃO ELETRÔNICA nº_____/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº ____________

Proposta para fornecimento de aquisição de aparelho de ar-condicionado, tipo bisplit: 2 evaporadoras, para 
subsede em Vitória da Conquista/BA - Ed. Emp. Olivia Flores, nº286, sala-106, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________CNPJ N°. _______________/_____-___

ENDEREÇO COMPLETO:________________________________________________________________

TELEFONE:____________________________ E-MAIL:_______________________________________

1. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Termo e seus anexos, bem
como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

2. Declaramos,  ainda,  que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte da prestação dos serviços, impostos,  seguro, taxas,  ou quaisquer outros que possam incidir sobre
gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos
eventualmente concedidos.

3. O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sessão de abertura
da licitação.

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

IMAGEM/
FOTO

1 DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO/REFERENCIA

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado 
no documento de convocação e, para esse fim, desde já fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: ________________________________________________CNPJ/MF: ________________________
Endereço: _______________________________________________________Tel/Fax: ____________________
CEP: ____________________ Cidade: _________________________________________________ UF: _______
Banco: ______________ Agência: _______________ c/c: _____________

Dados do Representante Legal da Empresa para emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço:
Nome:____________________________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________CEP:_______________
Cidade:______________________________________ UF:_______ CPF/MF:___________________________
Cargo/Função:______________________________________ Cart. ldent nº:___________________________
Expedido por:_____________ Naturalidade:____________________________Nacionalidade:_____________

Salvador, ____ de ________________________ de 2021.

___________________________________________

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:
___________________________________________

NOME E ASSINATURA 
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO II  - MODELO DECLARAÇÃO

COTAÇÃO ELETRÔNICA nº_____/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº ____________

DECLARAÇÃO

Declaramos  para  os  fins  de  habilitação  na  Dispensa  de  Licitação  através  de  Cotação  Eletrônica
nº ......../......., nos termos do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, que este estabelecimento executa suas
atividades  empresariais  em  estrita  obediência  ao  princípio  constitucional  do  art.  7º,  inciso  XXXIII,
observando a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos. Declaramos ainda, estar plenamente cientes de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará
a imediata  inabilitação  ou desclassificação do  certame,  conforme o caso,  sem prejuízos  da  rescisão
unilateral do contrato administrativo respectivo.

Salvador _____de __________________ de 2021.

______________________________________

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

_____________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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