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T E R M O  D E  R E F E R Ê N C I A  

                                              
 
LICITAÇÃO/MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2018 
REGIME DE EXECUÇÃO: Maior Desconto Global 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 007/2018 
VALOR ESTIMADO MÁXIMO: R$ 21.600,00 

  
 

   OSCIP Guayí, com sede na Rua José do Patrocínio, nº 611, Porto Alegre – RS, 
inscrita no CNPJ sob o n° 04.783,963/0001-48, neste ato representada por seu 
Coordenador Financeiro, Srº Luiz Antônio Brenner Guimarães, visando o cumprimento dos 
objetivos gerais e específicos traçados pelo Termo de Fomento MTB/Senaes-Guayi 
nº853134/2017, torna público para conhecimento de todos os interessados que no dia e 
hora abaixo indicados, será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo "MAIOR DESCONTO GLOBAL", com aplicação da Lei Federal nº 13019/14, seu 
regulamento (Decreto 8.726/2016, em especial seu artigo 36) e suas alterações, Lei 
Complementar nº 123/06, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições 
estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14:45h de  02 de julho 2018  
 
HORÁRIO DO PREGÃO: às 15 horas do dia  02 de julho de 2018. 
 
TEMPO DE DISPUTA: Será estipulado pelo pregoeiro, e acrescido do tempo randômico, 
determinado pelo sistema (para os eletrônicos). 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: observando o prazo legal, o fornecedor poderá formular 
consultas por mensagem eletrônica (e-mail), conforme abaixo, informando o número da licitação. 
• e-mail: guayi@guayi.org.br 
• Telefone: 51 – 3212-7178 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de 
Brasília-DF. 
 
São ANEXOS deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo os seguintes documentos: 
ANEXO I - modelo de declaração de idoneidade; 
ANEXO II – modelo de declaração de cumprimento ao disposto ao inciso XXXIII do  
                    art. 7º da Constituição Federal de 1988; 
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1. DO OBJETO 

Aquisição 12 (doze) MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS, MODELO NOTEBOOK, COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR 64 BITS, MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 
MÍNIMO 6 THREADS, CACHÊ MÍNIMO DE 4 MB, CLOCK MÍNIMO DE 2.1GHZ; MEMÓRIA 6 GB, 
DDR4, 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LED (PESO MÁXIMO DE 3KG): 
• Processador core i5 de, no mínimo, 04 núcleos e 06 threads; com frequência de clock real, igual 
ou superior a 2,1 GHz; cachê mínimo de 4 MB; 
• Memória RAM DDR4 2.133 até 4.266 MHz de 06 GB ou superior; 
• Com 1 disco rígido (HD) de 1 TB – 7.200 RPM, padrão SATA ou superior;  
• Tela de tecnologia led, com tamanho mínimo de 14 polegadas e no máximo de 15 polegadas, 
anti-reflexo com resolução de no mínimo 1920 x 1080;  
• No mínimo 04 portas USB, sendo no mínimo uma delas no padrão USB 3.0;  
• Interface de internet RJ-45 (ou adaptador USB RJ-45); 
• Controladora de disco padrão SATA ou superior;  
• Interface controladora de vídeo compatível com WXGA padrão PCI Express 16X ou superior, com 
capacidade para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de 
trabalho, com no mínimo 1 conector do tipo HDMI e no mínimo 1 (um) conector VGA. Caso a 
interface de vídeo seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória. Caso necessite de 
adaptadores para os monitores os mesmos deverão ser entregues com o equipamento; 
• Placa de vídeo com no mínimo 512 MB de memória compartilhada e conector VGA e conector 
HDMI para monitor, retroprojetor ou TV externa; 
• Placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n/ac;  
• Teclado iluminado em português padrão ABNT-2;  
• Com leitor gravador de DVD/CD;  
• Com bateria de íon de lítio de, no mínimo, 09 células;  
• Bluetooth;  
• Leitor de cartão; 
• Microfone e alto-falante integrados; 
• Câmera integrada ao equipamento com resolução mínima de 2 MP; 
• Embalagem para transportar (mochila ou maleta), manuais em Português do Brasil, CD de 
recuperação e acessórios de todos os dispositivos e softwares que acompanham o conjunto;  
• Mouse externo USB óptico de no mínimo 3.000 DPI, com 2 teclas e botão de rolamento 
acompanhado de mouse pad ergonômico; 
• O notebook deverá ser entregue funcionando inclusive com todos os drivers devidamente 
instalados e funcionando com o sistema operacional GNU/LINUX (sugere-se o Ubuntu) e pacote 
completo com as ferramentas de escritório do LibreOffice; 
• Garantia total estabelecida pelo fabricante do equipamento, sendo no mínimo de 12 (doze) 
meses, "on-site". 
 
2.  JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

A presente contratação visa cumprir as metas e etapas do Termo de Fomento 
MTB/Senaes-Guayi nº 853134/2017, conforme consta no Projeto Básico e Plano de 
Trabalho que acompanham o Termo de Fomento, celebrado entre o Ministério do Trabalho 
e a GUAYI. 

3. DO PROCEDIMENTO 
3.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança – criptografia e autenticação, garantindo o sigilo absoluto das 
transações. 

3.2 O certame será realizado através da utilização do Portal Eletrônico do Banco do Brasil 
- www.licitacoes-e.com.br.  

3.3 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Guayí, denominado “Pregoeiro”, 
com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão 
promotor da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 Somente poderão participar deste processo as empresas que fabriquem ou 

comercializem o bem objeto desta seleção e cumpram as demais exigências estabelecidas neste 
edital. 

4.1.1 No caso das empresas que comercializem os bens objeto desta seleção fica a mesma 
comprometida com o funcionamento dos equipamentos como se fabricante fosse não podendo 
transferir a assistência técnica para outrem que não faça parte deste ato. 

4.2 Estarão impedidas de participar desta seleção: 
4.2.1 Empresas que estiverem em regime de falência, concordata, recuperação judicial, 

dissolução, liquidação ou concurso de credores. 
4.2.2 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar ou punidas com suspensão do 

direito de licitar e contratar com a administração pública. 
5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO 

5.1  Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtida através do Banco do Brasil 
site www.licitacoes-e.com.br. 

5.2  Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema. 

5.3  Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.5  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.6  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite estabelecido. 

5.7  O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances. 

5.8  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1  As propostas serão recebidas até o momento imediatamente anterior ao início da 
abertura das propostas na data e horário estipulado neste edital, sempre obedecendo ao horário 
oficial de Brasília. A disputa terá início na data estipulada neste edital, em sessão pública de 
pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 
avaliar sua aceitabilidade. 

6.2  Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante 
será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
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6 . 3   Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado 
e registrado no sistema. 

6.4  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.5  Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 

6.6  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

6.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da 
sessão. 

6.7  Os fornecedores acessam a sala virtual de disputa, via internet, e ofertam lances 
sucessivos, em tempo real, de valores decrescentes, partindo sempre do menor preço identificado 
nas propostas iniciais, ate que o lote seja arrematado pelo participante que oferecer o menor preço. 

6.8  Após esse processo o ente promotor da compra faz análise da documentação e 
amostras (se for o caso) e declara o vencedor.  

6.9  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta 
de menor preço e valor estimado para a contratação. 

6.10 Em sendo Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ao incluir suas propostas 
no sistema, declarar, que as mesmas se enquadram nessa categoria. 

6.10.1  A não informação implicará na desistência da microempresa ou empresa de 
pequeno porte de utilizar-se da prerrogativa concedida pela Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006. 

6.10.2 Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123/06 de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
7. DA PROPOSTA 
 

7.1  A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios: 
 

7.1.1 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor 
unitário proposto corresponder à unidade solicitada; 

7.1.2 A marca dos materiais deverá ser especificada quando solicitada, podendo ser 
ofertada mais de uma marca mantendo preço único. 

7.2 O prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias a contar da data de sua 
apresentação.  

7.3  É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, 
salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, será 
registrado em ata, devendo o item ser desconsiderado da proposta. 

7.4  Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), fornecimento mão-de-obra 
especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material 
e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital. 

7.5  No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
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últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 
7.6  Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor. 
7.7  Serão rejeitadas as propostas que: 

7.7.1 Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que 
permita(m) a perfeita identificação do material licitado; 

7.7.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com 
o presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro. 

7.8  Guayí é considerada consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado 
no art. 155, VII, b, da Constituição Federal de 1988.  

7.9  É facultada ao Pregoeiro a solicitação de amostras às licitantes declaradas 
vencedoras, referente aos itens do objeto desta licitação e/ou, sempre que possível, a apresentação 
de folders, prospectos e outros materiais que facilitem a análise dos produtos ofertados, para 
verificação das características, no período de 03(três) dias úteis a contar da data da solicitação. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

8.1  Para julgamento, será adotado o critério de Menor Valor Global, observando-se os 
prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade e demais condições definidas neste Edital. 

8.2  O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance menor valor global  
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

8.3  Se a proposta ou o lance de menor valor global não for aceitável, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

8.4  Se a proposta ou o lance de menor valor global não for aceitável, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

8.5  Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
9. DA HABILITAÇÃO  

9.1  O licitante vencedor deverá apresentar a documentação original ou fotocópia 
autenticada no prazo máximo de 02 (dois) dias, na sede da Guayí situada à Rua José do Patrocínio, 
611, Porto Alegre, RS, fone 51-3212-7178. 

9.2  Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme o item 8.4, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

9.3 O licitante vencedor deverá ter capacidade de entregar o objeto desta licitação no 
prazo de dez dias após a assinatura do contrato, considerando o prazo a contar do dia seguinte a 
referida assinatura. 

 
9.4  Os documentos de habilitação serão os seguintes: 

9.4.1 Quanto à Fazenda Nacional e Seguridade Social: certidão negativa de 
débitos expedida pel a Receita Federal - CND; 

9.4.2 Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço: certificado expedido 
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pela Caixa Econômica Federal; 
9.4.3 Quanto à Fazenda Estadual: certidão negativa expedida pela Secretaria da 

Fazenda do Estado da sede do licitante; 
9.4.4 Quanto a Fazenda Municipal: certidão de prova de regularidade para com a 

Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante abrangendo todos os tributos administrados pelo 
município; 

9.4.5 Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição: declaração do licitante, sob as penas da lei, conforme ANEXO II; 

9.4.6 Declaração de idoneidade, conforme ANEXO I. 
9.4.7 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

9.4.8 Cópia autenticada do enquadramento de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, pela Junta Comercial e Declaração do Imposto de Renda do último exercício social, 
no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, quando se beneficiarem da Lei 123/06.  

9.5  As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento ter-se-ão 
como válidas por 90(noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

9.6  Após a realização dos procedimentos relativos ao julgamento e ordenação das 
propostas, o Pregoeiro verificará a regularidade do cadastro da proponente vencedora. 

9.7  Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, 
se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos 
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora de algum 
item, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 

9.8  Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela 
autoridade competente. 

9.9 Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua 
posição, caberá à autoridade competente a decisão em grau final. 
 

9.10  Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 
capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou 
inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 

 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

10.1 Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da licitação. 

10.1.1 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

10.1.2 Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 

10.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá de forma imediata e motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sendo-lhe facultado apresentar suas 
razões no prazo de 24 horas. Sendo deferido o recurso será aberto novo prazo de 24 horas para os 
interessados apresentar contra-razões. . 

10.2.1 As razões de recurso ficarão à disposição dos interessados durante os 
prazos estabelecidos, na sede da Guayí na Rua José do Patrocínio, 611, Cidade Baixa, Porto 
Alegre/RS. Podendo ainda os interessados devidamente qualificado solicitar remessa dos mesmos 
por meio eletrônico. 
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10.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação ao vencedor do certame. 

10.4 Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo. 
10.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
10.6 Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 
11. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

11.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente (Coordenadora Geral da Guayí) homologará e adjudicará o objeto ao 
vencedor, podendo revogar a licitação a qualquer tempo de acordo com o seu Regulamento Geral 
de Contratação de Bens e Serviço da OSCIP Guayí, devidamente publicado em seu site. 

11.2 Homologada a licitação pela autoridade competente o adjudicatário será convocado 
para assinar o contrato e retirar o instrumento equivalente no prazo de 03 (três) dias úteis. 

11.3 Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos 
estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes deste contrato. 

11.4 Quando o proponente vencedor convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, ou não apresentar situação regular, no ato da assinatura deste, 
será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e 
assim sucessivamente.. 

12. DO PAGAMENTO 
12.1 Os pagamentos serão efetuados mediante crédito dos valores – já deduzidos de 

tributos - quando houver – em conta corrente do fornecedor, preferencialmente no Banco do Brasil 
S/A, ou via DOC/TED, quando a conta bancária for em outro banco, devendo o fornecedor informar 
o número do banco, da agência e conta bancária, conforme Termo de Fomento nº 853134/2017 
M.T.B/Senaes/Guayi. 

12.2 O prazo do pagamento devido será de até 10 (dez) dias, contados a partir do 
recebimento definitivo do objeto licitado, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 
13. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

13.1 Caso a Contratada não entregar as mercadorias objeto desta licitação nos prazos 
estipulados, sem justificativa, ou ainda a mesma não entregar a mercadoria de acordo com as 
especificação estabelecida nesta licitação, a Guayí se reserva no direito de não aceitar a mercadoria 
e considerar rescindindo o contrato, convocando outro licitante, observada a ordem de classificação, 
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.. 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Licitante, 
a finalidade e a segurança da contratação. 

14.2 É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

14.2.1 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 
14.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório.  
14.4  A Guayí reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das 

propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 
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14.5 A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do 
licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas. 

14.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir litígios resultantes 
deste Edital. 

 
 

                                                          Porto Alegre, 14 de junho de 2018. 
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ANEXO I 
 
 

Declaração de Idoneidade 
(modelo) 

  
  
 

 Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 
........................................................................., não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 
com a administração pública, nos termos do inciso IV. Art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, 
bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de 
habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade 
fiscal e econômico-financeira.  

 
 
 
 
  
Porto Alegre, .........de .................................de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
                                                                   Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 
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ANEXO  II 
 

(modelo) 
 
 
 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 
....................................................................................., cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do 
Artigo sétimo da Constituição Federal de 05/10/1988. 

 
Art. 7º , inciso XXXIII da Constituição Federal: “...proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 
 

Ressalva: 
(      ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 
 
 

 
  
Porto Alegre, .........de .................................de 2015 
 
 
 
 

_______________________________ 
                                                                     Diretor,Sócio-Gerente ou Equivalente 
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