Integram este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Modelo de Carta de Apresentação de Proposta Comercial;
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO III - Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração para Fins do Disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93;
ANEXO V - Modelo de Declaração de ME, EPP ou Equiparadas;
ANEXO VI - Modelo de Indicação do Responsável Técnico;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Conhecimento dos Locais e Condições;
ANEXO VIII - Modelo de Termo de Desistência de Interposição de Recurso;
ANEXO IX - Elementos Técnicos;
ANEXO X - Minuta do Termo de Contrato.

ANEXO I - MODELO
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
Prezados Senhores,
(Empresa) _________________________________________, com sede na cidade de ________________________,
na ________________ (endereço) _____________, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº ____________________, neste
ato representada por _______________________________________, abaixo assinado, vem, pela presente,
apresentar nossa proposta comercial para execução do objeto da Tomada de Preços em epígrafe, conforme descrito no
edital e seus anexos, propondo a execução das obras e serviços nele fixados, de acordo com o orçamento apresentado
nas seguintes condições:
O Preço Global Proposto é de R$ ____________ (____________________________________________________), já
incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem utilizados,
equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer
espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços
e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico-financeiro.
O prazo de validade da proposta é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a contar da data de apresentação da
proposta, nos expressos termos da Lei nº 8.666/93, consolidada.
Declaramos para todos os fins de direito, que o prazo para execução dos serviços/obra será de até 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da Ordem de Serviço expedida pela Irmandade da Santa Casa de Arapongas, de acordo com o
cronograma físico-financeiro.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como
aceitamos todas as obrigações especificadas, das obrigação expostas no Termo de Convênio nº 017/2022 - Secretaria
do Estado da Saúde (SESA)/FUNSAUDE, e que recebemos todos os documentos, e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
Declaramos possuir instalações, pessoal especializado, máquinas e equipamentos, os quais deverão estar disponíveis
nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do objeto da presente licitação.
Nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais já indicados no “Documento de Habilitação”, a equipe técnica e
administrativa, que forem necessários à perfeita execução dos serviços, como também nos comprometemos a
suplementar o pessoal e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Prefeitura
Municipal de Itarana/ES, sem que isso implique em reequilíbrio de custos.
Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.
_______________________________________________
Identificação (Razão social do proponente)
assinatura do Responsável

ANEXO II
(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
CARTA CREDENCIAL
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(veis) legal(is) pela empresa (nome da empresa), inscrita no
CNPJ sob o nº. ____________________ vem pela presente informar a V. Sª. que o(a) Sr. (a) __________(nome do
representante)____, Carteira de Identidade nº.___________(ou documento equivalente com foto), é pessoa designada
para acompanhar a TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, podendo praticar atos concernentes à licitação em nome
da empresa, transigir, renunciar o exercício de direito de recurso, requerer, assinar, enfim, praticar os atos correlatos
que forem precisos para o fiel cumprimento do presente credenciamento.

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.
_______________________________________________
Identificação (Razão social do proponente)
Assinatura do Responsável da empresa.
(COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)

ANEXO III
(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(veis) legal(is) pela empresa (nome da empresa), inscrita no
CNPJ sob o nº _________________________ DECLARA, para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS em
epígrafe, sob as penas da lei, que até a presente data inexiste (m) fato (s) impeditivo (s) para sua habilitação, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser a expressão da verdade, firmo está para todos os efeitos decorrentes da Licitação supra referida.

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.
_______________________________________________
Identificação (Razão social do proponente)
Assinatura do Responsável da empresa.

ANEXO IV
(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(veis) legal(is) pela empresa (nome da empresa), inscrita no
CNPJ sob o nº _________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Por ser a expressão da verdade, firmo está para todos os efeitos decorrentes da Licitação supra referida.
Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.
_______________________________________________
Identificação (Razão social do proponente)
Assinatura do Responsável da empresa.

ANEXO V
(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio de
seu representante legal Sr.(a) _____________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, DECLARA
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(

) MICROEMPRESA - ME, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.
(

) EQUIPARADA, nos termos da LEI nº _____/_____, (especificar).

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006.
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)
(
) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no
art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá
decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.
Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.
______________________________________________
Identificação (Razão social do proponente)
Assinatura do Responsável da empresa.

ANEXO VI
(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº__________________________,
sediada______________________, por seu representante legal, infra firmado DECLARA, que o Sr. _____________,
inscrito no CPF sob o nº______________, registrado no Conselho, sob o n°______________, é o responsável técnico
que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste edital.
Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.
____________________________________________
Identificação (Razão social do proponente)
Assinatura do Responsável da empresa.

____________________________________________
(assinatura de seu responsável técnico)

ANEXO VII
(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES
(NOME DA EMPRESA) ..........................................., CNPJ nº ..............., sediada à .......................... (endereço
completo), DECLARA, para todos os fins e efeitos, e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento dos locais em
que se implantarão os projetos objeto desta licitação, grau de dificuldades existentes, bem como conhecimento dos
projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, todas as informações que são
consideradas indispensáveis ao pleno conhecimento da obra a ser executada, ciente, também, dos óbices físicos e das
condições especiais que podem interferir no procedimento de elaboração de suas soluções técnicas. DECLARA, ainda,
que tomou conhecimento das Especificações constante do edital da TOMADA DE PREÇOS em referência,
responsabilizando-nos pela perfeita revisão e elaboração dos objetos licitados, respondendo por sua adequação técnica
às normas da ABNT, garantindo sua futura exequibilidade e segurança.
Por fim, DECLARA que, se vencedora do certame licitatório, não poderá alegar desconhecimento de quaisquer fatos
que possam a vir a onerar, postergar ou que não façam parte integrante da presente licitação, que aqui foram
verificados e informados. Reconhecendo ainda que tal circunstância nos retira a possibilidade de qualquer alegação
futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços
quanto ao aqui declarado.
Por ser a expressão da verdade, firmo está para todos os efeitos decorrentes da Licitação supra referida.
Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.
____________________________________________
Identificação (Razão social do proponente)
Assinatura do Responsável da empresa.
____________________________________________
(assinatura de seu responsável técnico)

ANEXO VIII
(utilizar, se possível, papel timbrado da empresa licitante)
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
TERMO DE DESISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
O representante da empresa ____________________CNPJ:_____________, Sr.(a)_______________, com plenos
poderes para decidir sobre assuntos relativos ao TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, vem respeitosamente a Vossa
Senhoria, renunciar expressamente ao seu direito em interpor recurso e a todos os meios cabíveis para a
argumentação de qualquer razão, quanto à fase de habilitação e julgamento das propostas da presente licitação.

Nome do Município /UF, ____ de __________ de ______.
_______________________________________________
Identificação (Razão social do proponente)
Assinatura do Responsável da empresa.

OBSERVAÇÃO: O referido documento visa unicamente agilizar o andamento do processo na hipótese da empresa
interessada não se fazer representar por pessoa devidamente credenciada, sendo que sua não apresentação, não
implicará na inabilitação ou desclassificação do proponente.

ANEXO IX - ELEMENTOS TÉCNICOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E TODOS OS ARQUIVOS REFERENTES AO
OBJETO

1.
2.
3.

Projetos: Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto de Instalações Elétricas e Projeto de Instalação
Sanitárias/Prevenção e Combate a Incêndio.
Memorial Descritivo;
Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-Financeiro.

ENCONTRAM-SE DISPONIBILIZADOS NA FORMA ELETRÔNICA POR MEIO DO E-MAIL:
licitacao@santacasadearapongas.com.br ou
www.santacasadearapongas.com.br

