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     EDITAL DE CONVITE N.º 007/21 
 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE OSASCO, doravante denominado PRESIDENTE DA CPL, devidamente 
autorizado nos termos da Portaria n.º 004/21, faz saber que: 
 
Acha-se aberta, sob a modalidade CONVITE, licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO DA 
CABINE PRIMÁRIA DA FITO, conforme especificações constantes do Anexo I, do processo 
180/21, em atendimento à solicitação feita pelo Presidente da FITO.   
 
Os interessados em participar da presente licitação entregarão o ENVELOPE N.º 01 - contendo 
a “Proposta Comercial” nos termos deste Edital, às 12 horas do dia 28 de maio de 2021, junto 
à Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua Camélia, n.º 26 – Jardim das Flores – Osasco 
- São Paulo, O ENVELOPE N.º 01.  
  
O regime de execução da presente licitação é a de aquisição pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
Os demais interessados, devidamente cadastrados na correspondente especialidade, que não 
forem convidados a participar do certame, poderão manifestar interesse em participar com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
 
A licitação é regida pelo disposto na LEI FEDERAL Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e, em especial, pelas normas e condições expressas neste Edital de Convite. 
 
 
1  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DO 

CIRCUITO ELÉTRICO DA CABINE PRIMÁRIA DA FITO, conforme 
especificações constantes do Anexo I, do processo 180/21, em 
atendimento à solicitação feita pelo Presidente da FITO. 
 

2 PRAZO PARA FORNECIMENTO: Será prestação única do serviço 
contratado, cujo prazo de entrega de vinte dias e começará a correr após a 
emissão do Pedido de Compra.   
 

3 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento da (s) fatura (s) será 
efetuado pela Tesouraria da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - 
FITO, através de deposito bancário, à vista contados da data de 
apresentação da nota fiscal/fatura, salvo se este dia coincidir com sábado, 
domingo, feriado ou dia em que não houver expediente na sede da 
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO, hipótese em que 
prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir. 

3.1 O pagamento com atraso superior a trinta (30) dias incidirá em juros de 
mora de seis por cento (6,0 %) ao ano. 

4 REAJUSTE MONETÁRIO DOS PREÇOS: Para a contratação do objeto 
da presente licitação não é previsto reajuste monetário de preços 
propostos. 

5  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: Para participar da 
licitação os interessados deverão: 
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5.1 Apresentar procuração, com firma reconhecida, indicando seu 
representante e que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, 
sendo dispensada a procuração quando o interessado estiver 
representado por sócio proprietário, devidamente comprovada (contrato 
social – no original ou cópia autenticada) no ato a qualificação, sendo que 
em ambos os casos, tanto a carta de autorização quanto a comprovação 
da qualificação não poderão ser apresentados dentro do envelope 
proposta. (conforme modelo no Anexo II). 

5.2 
 
 
 

ENTREGAR às 15 horas do dia 21 de maio de 2021 junto à Comissão 
Permanente de Licitação, cujo endereço encontra-se indicado no 
preâmbulo deste Edital, um (01) envelope contendo no a proposta 
comercial conforme item 8 e seus subitens. 

6 CONDIÇÕES QUE VEDAM A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: É 
vedada a participação na licitação aos interessados que: 

6.1 Tenha para tanto constituído consórcio ou grupo de empresas; 
6.2 Esteja suspensa de participar em licitação e impedido de contratar com 

qualquer órgão ou esfera da Administração Pública; 
6.3 Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 

6.4 Tenha tido contrato rescindido por falta de capacidade técnica; 
6.5 Tenha entre seus sócios alguém que seja servidor da Fundação Instituto 

Tecnológico de Osasco - FITO; 
6.6 Tenha entre seus sócios alguém que seja membro da CPL desta 

Fundação; 
6.7 Tenha entre seus funcionários, controladores, dirigentes ou sócios, 

qualquer Diretor da Fundação 
Instituto Tecnológico de Osasco. 

7 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: Os envelopes 
deverão estar preenchidos por qualquer processo, seja ele manual, 
datilográfico, mecânico ou impressão eletrônica, de forma que identifique o 
proponente e seu conteúdo e deverá ser apresentado em envelope 
fechado devidamente rubricado em seus fechos, tendo a seguinte 
identificação na sua parte externa: 

7.1 ENVELOPE - 1 – PROPOSTA COMERCIAL:  
À 
FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO 
PROPOSTA COMERCIAL 
CONVITE Nº 007/21 
NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO 

8 PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 01: Sob pena de 
DESCLASSIFICAÇÃO, a proposta deverá ser apresentada em uma (01) 
via, devidamente preenchida por processo datilográfico, mecânico ou 
impressão eletrônica, em papel timbrado da Empresa, em uma só das 
faces de cada folha de papel, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devendo constar de forma clara e precisa os elementos e requisitos 
seguintes (modelo Anexo III): 

8.1 Identificação da licitação; 
8.2 Especificação completa do item proposto e características que os 

individualizam, em especial, a marca;  
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8.3 Valor unitário do(s) item(s) proposto(s) e valor total da proposta, já 
incluídos todos os tributos, despesas diretas e indiretas e demais encargos 
devidamente especificados. Os valores cobrados para implantação e 
treinamento do pessoal serão divididos pelo número de meses de vigência 
do contrato e somado aos valores mensais para efeito de cálculo de 
apuração do I.P. (Índice de Preços). 

8.4 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a trinta (30) 
dias, contados da data da entrega da mesma; 

8.5 Prazo de execução total do contrato, conforme item “2”; 
8.6 Condições de pagamento na forma do item “3”; 
8.7 Dados bancário, nome do banco, número da agência e conta corrente.  
8.8 
 

Data e assinatura do proponente, com seu nome e cargo por extenso, sob 
a denominação ou razão social. 
 

8.9 Contrato Social e Cartão do CNPJ da empresa participante. 
 

9 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: A presente licitação será 
processada nos termos do disposto no artigo 43 da Lei. 8.666/93 e suas 
alterações, observando-se que: 

9.1 Só terá direito à palavra, rubricar documento, firmar ata ou interpor 
recursos, o representante legal ou credenciado do interessado, identificado 
como tal, conforme previsto no item “5.1”. 

10 DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA: Será desclassificada a proposta 
não atender aos itens 9 e seus subitens, bem como àquelas que: 

10.1 Não atendam as exigências deste Edital ou estejam subordinadas a 
qualquer condição nele não prevista; 

10.2 Basearem seus preços no de outro licitante ou oferecerem redução sobre 
a proposta de menor preço; 

10.3 Contenham preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
11 DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 
11.1 A sessão para recebimento dos envelopes das proponentes será pública e 

realizada em conformidade com a legislação citada neste edital, bem como 
as normas complementares. A fase de abertura da licitação observará, 
seqüencialmente, as etapas estabelecidas neste item. 

11.2 Credenciamento: no dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste 
edital, as proponentes deverão estar representadas por agentes 
credenciados, com poderes específicos para a prática de todos os atos 
inerentes ao certame, portando documento pessoal de identificação, bem 
como documentação comprobatória dos poderes do credenciante, 
mediante a apresentação dos elementos a que se referem os subitens 
11.2.1 e 11.2.2 para credenciamento junto à Comissão Permanente de 
Licitações.  

 11.2.1 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de 
procuração ou instrumento de mandato simples com firma reconhecida, 
conforme modelo constante do Anexo II.  

 11.2.2 – Se a proponente estiver representada por proprietário, sócio, 
dirigente ou pessoa de condição assemelhada, deverá apresentar 
documento comprobatório, através de cópia autenticada (contrato social), 
no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em nome daquela, também acompanhado de 
documento pessoal de identificação. 

11.3 Recebimento e Abertura dos Envelopes: Encerrada a etapa de 
credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a 
proposta comercial, em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e 
rubricados no fecho, contendo os dizeres apontados no item 7.1. 
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12 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: Os envelopes 
serão recebidos na data e horário estipulados no preâmbulo do Edital e em 
seguida, em ato público, após examinados e rubricados pelos licitantes 
presentes e pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, está 
abrirá o "ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL", rubricando seu 
conteúdo juntamente com os licitantes presentes. 

12.1 Posteriormente, o conteúdo dos envelopes será analisado pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, que divulgará, às empresas 
licitantes, o resultado da classificação, na mesma, ou em outra sessão 
pública designada para tal fim, ou ainda, através de publicação na 
Imprensa Oficial do Município de Osasco - IOMO. 

13.8 No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão de Licitação 
obedecerá aos critérios constantes nos termos do Art. 45, § 2º da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

14 JULGAMENTO DA PROPOSTA: No julgamento das propostas e 
classificação do (s) vencedor (es), o PRESIDENTE DA CPL observará o 
critério do MENOR PREÇO UNITÁRIO, classificando-se vencedor da 
licitação, o proponente que apresentar proposta de acordo com as 
especificações do edital e ofertar o menor preço. 

14.1 No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comissão de Licitação 
obedecerá aos critérios constantes nos termos do Art. 45, § 2º da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

15 RECURSOS: Os pedidos de esclarecimentos, impugnações ao Edital e 
recursos deverão ser encaminhados ao Presidente da CPL e protocolados 
na Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO, Rua Camélia, 26 - 
Jardim das Flores – Osasco - SP, das 9 às 18 horas, sendo que os 
recursos hierárquicos deverão ser dirigidos ao Sr. Presidente da Fundação 
– FITO.     

16 PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU 
RETIRADA DO PEDIDO DE COMPRA: Sob pena de perda do direito da 
contratação, o adjudicatário deverá assinar o Termo de Contrato no prazo 
de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for convocado pela 
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO. 

17 PENALIDADES: Sem prejuízo do disposto no artigo 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, o adjudicatário ou contratado ficará sujeito às seguintes 
penalidades: 

18.1 Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato no prazo em que 
foi convocado - multa compensatória de dez por cento (10%) sobre o valor 
total da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do 
parágrafo 2º, do artigo 64, da Lei Federal nº. 8.666/93; 

18.2 Pelo atraso na execução do contrato – multa moratória de cinco décimos 
por cento (0,5%) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o 
limite de cinco (05) dias, após o que será considerada infração contratual, 
com a conseqüente rescisão da contratação, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação, sem prejuízo da multa prevista no sub-item 
seguinte; 

18.3 Pela infração a qualquer das cláusulas contratuais – multa contratual de 
vinte por cento (20%) sobre o valor total contratado. 

19 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente 
licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
Administração - n.º 22001.12122.0071.2200 – 3.3.90.30, Fonte Audesp – 
04110, Fonte do Recurso – 0100, Extrato de Reserva n.º 219; Unidade II 
n.º 22003.12361.0071.2202 – 3.3.90.30, Fonte Audesp – 04220, Fonte do 
Recurso – 0100, Extrato de Reserva n.º 279; FACFITO - n.º 
22006.12364.0071.2205 – 3.3.90.30, Fonte Audesp – 04200, Fonte do 
Recurso – 0100, Extrato de Reserva n.º 221.  
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20 DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE CONVITE:  
20.1 ANEXO I – Especificação do Objeto da Licitação; 

ANEXO II –  Modelo de Procuração; 
ANEXO III – Modelo de Proposta. 

21 
 

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA LICITAÇÃO: 
Quaisquer esclarecimentos e informações a respeito da presente licitação 
poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO, com endereço indicado 
no preâmbulo deste Edital ou através dos telefones (011) 3652-3022 – 
3652-3005, sempre no horário das 9 às 18 horas. 

22 DISPOSIÇÕES GERAIS: Aplicam-se à licitação as seguintes disposições 
gerais: 

22.1 Não se admitirá a entrega de envelope via postal, proposta em meio 
magnético ou via e-mail; 

22.2 Cada licitante deverá ser representado por apenas uma pessoa, em cada 
sessão, não será admitido que uma mesma pessoa represente mais de um 
interessado; 

22.3 A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO se reserva no direito 
de somente contratar com o adjudicatário se o mesmo comprovar, por 
ocasião da contratação, que está em dia com todas as suas obrigações 
legais, fiscais e com a seguridade social, situação que deverá manter 
durante todo o prazo contratual; 

22.4 Não é permitida a sub contratação para o objeto do contrato. 
22.5 Os produtos adquiridos serão submetidos à analise caso seja verificada 

qualquer alteração no mesmo.  Os produtos danificados ou fora de 
qualidade serão trocados pelo fornecedor e implicarão na devolução 
imediata da mercadoria pelo ALMOXARIFADO. 

23 FORO: Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da 
cidade de Osasco – São Paulo. 

 
 
 
  E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente convite afixado na 
portaria da Diretoria da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO, no lugar de costume, 
conforme determina o § 3º do artigo 22, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
  Osasco, 17 de maio de 2021. 
  
 
 
  LUIZ ROBERTO RAMOS NOGUEIRA 
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO EDITAL DE CONVITE 007/21  
 
 

PROCESSO 180/21 
 

 
 

1 OBJETIVO 

 

O presente memorial tem como principal objetivo descrever os serviços apresentados 

nos projetos e suas partes mais importantes. A obediência a este anexo descritivo é 

obrigatória por parte dos licitantes. 

A modernização da cabine primária tem o objetivo de efetuar a manutenção e limpeza 

de cabine de média tensão, com avaliação do transformador e substituição de disjuntor de 

média tensão, por disjuntor a vácuo para uma potência de 300kVA. 

 

2 DADOS TÉCNICOS DA OBRA 

Obra: Fundação Instituto Tecnológico de Osasco 

CNPJ: 780.505.36/0001-95 

Concessionária: ENEL 

Tipo do Serviço: Modernização da cabine primária 

Endereço: Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – Osasco- SP 

Potência do Transformador: 300kVA 

 

3  NORMAS TÉCNICAS 

 

O presente memorial baseia-se nas seguintes normas técnicas: 

 

 NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 NBR 14039 – Instalações Elétricas de Média Tensão; 

 NDU 002 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária; 

 NDU 020 – Exigências Mínimas para Interligação de Gerador de Consumidor 

Primário com a Rede de Distribuição da Energia com Paralelismo Momentâneo; 
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 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades; 

 NR 33 – Segurança em instalações realizadas em espeço confinado; 

 NR 35 – Segurança em trabalho em altura; 

 NBR IEC 61537:2013 - Encaminhamento de cabos - Sistemas de eletrocalhas para 

cabos e sistemas de leitos para cabos. 

 

Este memorial também segue os critérios e atenção nas prescrições das seguintes 

entidades nacionais e estrangeiras, como: 

 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 ANSI - American National Standard Institute 

 NEMA - National Electrical Manufacturers Association 

 NEC - National Electrical Code 

 IEC - International Eletrotechnical Comission 

 NDU - Norma de Distribuição Unificada 

 

Em especial, deverão ser respeitadas as características fixadas nas seguintes normas 

técnicas, exigíveis na aceitação e/ou recebimento dos materiais e equipamentos: 

 

 NBR IEC 60.439/03 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão; 

 NBR IEC 60529/17 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos 

elétricos (código IP); 

 NBR 15.465/08 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas 

de baixa tensão - Requisitos de desempenho; 

 NBR 6689/81 - Requisitos gerais para condutores de instalações elétricas 

prediais; 

Obs.: Todos os fornecimentos de equipamentos e materiais elétricos deverão 

contemplar e atender todos os requisitos previstos na NR-10 – Segurança em instalações e 

serviços com eletricidade. 

 

4 PROCEDIMENTOS DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA CABINE 

PRIMÁRIA 
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 A cabine primária será modernizada com o intuito de evitar quedas de energia 
bruscas e circulação de funcionário em seu interior para ligar e/ou religar disjuntores, para 
melhoria do transformador, limpeza e manutenção e adequação do espaço atual às NRS 
vigentes.   

5 ESPAÇAMENTO ENTRE DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS 

 

A montagem e a conexão de todos os equipamentos devem ser executadas de modo 

que, em caso de manutenção permita o acesso ao mesmo sem obstruções. A distribuição dos 

equipamentos deve ser feita de modo a aproveitar ao máximo a área disponível e permitir 

futuras expansões do sistema. 

 

 

6 BARRAMENTOS DE COBRE 

 

As barras de cobre deverão ser constituídas de cobre eletrolítico, têmpera dura, 

tratado com decapante e camada de proteção a base de prata por decomposição química. 

Devem ser dimensionados para suportar esforços magnéticos e efeitos térmicos da 

corrente de curto-circuito trifásico. 

As conexões entre barramentos ou entre barramentos e condutores devem ser 

realizadas em parafusos de aço bicromatizado / cadmiado com cabeça sextavada, porca 

sextavada, arruelas lisas e arruelas de pressão e terminais apropriados nos cabos. 

Os barramentos em toda sua extensão deverão ser protegidos do contato direto por 

placa de acrílico transparente com fixação independente e isolados. 

 

7  ATERRAMENTO 

 

A carcaça dos quadros e todas suas partes não energizáveis deverão possuir 

continuidade elétrica, devendo ser interligados com o barramento de terra principal. A 

continuidade elétrica das portas com a estrutura dos quadros, também deverá ser 

assegurada. 

 

Cabeamento de Terra 
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O cabeamento de terra deverá ter a seção dimensionada para suportar os efeitos 

térmicos da corrente de curto-circuito, porém com capacidade não inferior a 50% da 

capacidade de corrente dos barramentos de fase. Deverá ser localizado na parte inferior dos 

painéis, preferencialmente, correndo por toda sua extensão e fornecidos com furos 

rosqueados com macho, para fixação de conectores do tipo compressão, não soldado, 

adequados para cabos de cobre. O cabeamento deverá ser identificado na cor verde. 

 

8 CONDIÇÕES TÉCNICAS 

 

 Garantia: 12 (DOZE) meses, em regime de emergência, a contar da data da 

instalação e posta em marcha do equipamento, para todos os componentes. 

Deverão fazer parte do fornecimento todas as despesas de deslocamento. 

 

 Devolver ao Cliente todas as publicações técnicas pertinentes a 

equipamentos e materiais recebidos tais como catálogos, manuais de 

instrução etc. 

 
Todos os fornecimentos de equipamentos e materiais elétricos deverão contemplar e 

atender todos os requisitos previstos na NR-10 – Segurança em instalações e serviços com 
eletricidade. 
  
 Na elaboração dos custos, seus valores de proposta comercial englobarão todo e 
qualquer elemento necessário à prestação de serviços e fornecimento do produto aqui descrito, 
importância esta que estará na composição dos preços, bem como constar toda e qualquer 
despesa necessária à conclusão do procedimento integral e suas atualizações legais, desde os 
encargos necessários,  pagamento de funcionários, valores com transportes, estadia, 
alimentação, locação de qualquer tipo, equipamentos de proteção individual, recolhimentos, 
impostos, taxas, fretes, etc.  
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ANEXO II 
 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO  (DEVERÁ SER APRESENTADO FORA DO ENVELOPE) 
 
 
 

CONVITE N.º 007/21 
       
 
PROCESSO 180/21 

 
 
 

À 
 

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO 
 
 
 
 

 
 
 
A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta,  outorgar o Sr. 
..............................., (nacionalidade), (profissão), portador do R.G. ............................ e CPF 
......................, a participar da licitação supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de interpor, renunciar recursos entre outros 
poderes a este licitação. 
 
 
 
   ________________,  ___ de ______________ de 2021. 
 
 
 
 

                                                                                           
    ASSINATURA  DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU 
     REPRESENTANTE  LEGAL 
          Devidamente identificado: nome e cargo de quem assina 
     - CARIMBO DA EMPRESA - 
 
 
 
 
Nota: Em caso de sócio proprietário, apresentar cópia do contrato social. 
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ANEXO III 
 

MODELO DA PROPOSTA  COMERCIAL 
 

PREENCHER DE ACORDO COM OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ITEM 8 DO EDITAL. 
APRESENTAÇÃO: EM UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA POR PROCESSO 
DATILOGRÁFICO, MECÂNICO OU IMPRESSÃO ELETRÔNICA, EM PAPEL TIMBRADO DA 
EMPRESA, EM UMA SÓ DAS FACES DE CADA FOLHA DE PAPEL, SEM EMENDAS, 
RASURAS OU ENTRELINHAS, DEVENDO CONSTAR DE FORMA CLARA E PRECISA OS 
ELEMENTOS E REQUISITOS SEGUINTES: 
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  
PROCESSO 180/21 
CONVITE N.º 007/21 
 
A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar que  
 

I) não estar IMPEDIDA de participar na licitação, de acordo com o previsto no artigo 
37, inciso XXI, da Constituição Federal e na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como 
aceita todas as cláusulas e condições do edital, em especial daquelas que tratam do prazo 
para entrega, validade e condições de pagamento, em especial, aquelas que tratam da 
especificação do objeto que será adquirido, compreendendo a modernização da cabine 
primária e instalação de todos os componentes necessários ao seu funcionamento; 

II)  sob as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e não 
ter, tampouco, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

III)  ter ciência que fornecerá e instalará o produto, conforme condições e especificações 
constantes do ANEXO I e demais anexos deste Edital; 

IV)  ter pleno conhecimento de todas as especificações do objeto a ser entregue e 
contratado, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da 
formulação da proposta ou do perfeito cumprimento da entrega integral do objeto para a 
administração;  

V)  que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao 
objeto licitado. 
Para tanto, a proposta comercial oferecida é: 
 

ITEM QTDE 
DESCRIÇÃO MINIMA DO 

OBJETO  
MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 01 ~Modernização da cabine, 
conforme anexo I. 

   

 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................... (.................POR EXTENSO...................) 
(JÁ INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS E DEMAIS 
ENCARGOS DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS). 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 30 DIAS) 
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM 2 DO EDITAL 
BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 
 

ASSINATURA  DO SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE  LEGAL 
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO: NOME E CARGO DE QUEM ASSINA 

- CARIMBO DA EMPRESA – 


