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EDITAL Nº001/2017. 
MODALIDADE: CONVITE Nº001/2017. 

 
 

COMPROVANTE DE RETIRADA 
EDITAL e ANEXOS 

 
 
 
Retirei, nesta data, 01 (uma) via completa do EDITAL DE 
LICITAÇÃO E RESPECTIVOS ANEXOS (CONVITE N. 001/2017 e EDITAL 

001/2017), referentes a contratação de empresa para a 
prestação de serviços técnicos na Área Atuarial, com a 
realização de consultoria atuarial e avaliações atuariais 
destinados ao Instituto de Previdência do Município de 
Marília - IPREMM, nas condições especificadas, delimitadas 
e devidamente quantificada no presente MEMORIAL DESCRITIVO 
DO OBJETO. 
 
 

MARÍLIA, ___ de abril de 2017. 

 

 
_________________________________ 

(Nome Legível) 
 
 

_________________________________ 
(RG) 
 
 

_________________________________ 
(Assinatura) 
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ANEXO 01  
 

MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO 
 
 
EDITAL Nº 001/2017. 
MODALIDADE: CONVITE Nº 001/2017. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO GLOBAL” - artigo 45, § 1º, inciso I - Lei Federal nº 
8.666/93. 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM.  
        
                    
01 - OBJETO 
1.1 O objeto da licitação é a  contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços técnicos na Área Atuarial, com a realização de consultoria 
permanente atuarial e avaliações atuariais destinados ao Instituto de 
Previdência do Município de Marília - IPREMM, nas condições especificadas, 
delimitadas e devidamente quantificada neste memorial descritivo do objeto. 
 
02 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
2.1 O objeto da licitação engloba: 
a) Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder, o Plano Anual de 
Custeio e o Parecer Atuarial conclusivo; 
b) Avaliar o passivo atuarial no balanço patrimonial; 
c) Efetuar o cálculo das Reservas Técnicas mensalmente, a partir da movimentação 
mensal, concessão de novos benefícios previdenciários e cancelamentos, devendo 
contabilizar no seu passivo as seguintes reservas: 
- Reservas para Oscilação de Riscos (ROR) 
- Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC) 
- Reservas Matemática de Benefício a Conceder (RMBaC) 
- Reserva de Benefícios a Regularizar (RbaR) 
- Reserva de Riscos não Expirados (RRNE) 
d) Efetuar a reavaliação atuarial a cada 6 (seis) meses durante a vigência do 
contrato; 
e) Conferir o balancete mensal; 
f) Preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, a 
ser enviado anualmente pelo ente público; 
g) Efetuar o Fluxo Financeiro do Fundo de Previdência anexando os quadros com a 
evolução provável: 
- Dos Atuais aposentados 
- Dos Atuais pensionistas 
- Das aposentadorias iminentes 
- Das aposentadorias não iminentes, facultativas, compulsórias ou por invalidez. 
- Dos novos pensionistas 
- Das receitas de contribuição 
- Das despesas com pagamento de benefícios; e 
- Das reservas técnicas ou do Fundo de Previdência 
h) Elaboração da Nota Técnica Atuarial, que tem por objetivo estabelecer as 
bases técnicas, estatísticas e atuariais a serem aplicadas nos cálculos das 
reservas técnicas e taxas de contribuição; 
i) Prestar assistência na área técnico atuarial, dirimindo e esclarecendo 
dúvidas pertinentes; 
j) Acompanhamento em reuniões fora do domicílio do Instituto; 
k) Realização de estudos do fluxo financeiro atuarial envolvendo o passivo e 
ativo do Instituto; 
l) Realização sempre que necessário de estudos de impacto atuarial quando 
apresentado modificação ou majoração no quadro de pessoal da Administração 
Direta e Indireta, vinculados ao RPPS; 
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m) Efetuar o demonstrativo das Projeções Atuariais previdenciários para os 
próximos 35 anos, com finalidade dos municípios atenderem o Art. 53 § 1. Inciso 
II da lei de Responsabilidade Fiscal; 
n) Verificar a tendência de aumento na expectativa de vida dos beneficiários e o 
seu impacto no fundo de previdência; 
o) Definição de cadastro de dados estatísticos, fundamentais para a 
acompanhamento atuarial dos custos dos benefícios; 
p) Análise Contábil dos balancetes patrimoniais mensais; 
q) Apresentação de Estudos de Cenários objetivando alteração do atual Sistema 
Previdenciário; 
r)Auxílio administrativo na montagem de encaminhamento atuarial a SPPS; 
s)realização de fluxos atuariais exigidos pela SPPS e ao TCE demonstrando 
Solvência e Liquidez do Plano Atuarial; 
t) Apresentar proposta de ajuste na metodologia e elaboração dos cálculos do 
fundo de previdência, quando estas não mais representarem a realidade existente 
do plano de previdência. 
 
03 – ENCARGOS REFERENTES AO OBJETO DA LICITAÇÃO 
3.1 É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da 
execução dos serviços nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, não se obrigando ao contratante fazer restituições ou reembolsos de 
valores principais e/ou acessórios despendidos com esses pagamentos. 

 
Marília, ___ de abril de 2017. 

 
 
 
 

Monica Regina da Silva 
Presidente Interina do IPREMM 

 
 
 
 
 

Fabiano Monteiro Mariucio 
Comissão Permanente de Licitação 

Presidente 
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ANEXO 02 
  

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO N.º__/2017. 

 
EDITAL Nº 001/2017. 
MODALIDADE: CONVITE Nº 001/2017. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO GLOBAL” - artigo 45, § 1º, inciso I - Lei Federal nº 
8.666/93. 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM.  
 
                      
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI REALIZAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
MARÍLIA - IPREMM E A EMPRESA ________________ DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA 
PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE MARÍLIA - IPREMM, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS, DELIMITADAS E DEVIDAMENTE 
QUANTIFICADA NO PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO DO OBJETO 
 
PREÂMBULO 
Pelo presente termo de contrato que entre si realizam de um lado, o INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DE MARÍLIA - IPREMM, sediado na Avenida Pedro de Toledo, nº 1041, 
Bairro Palmital, CEP 17509-021, nesta cidade de Marília, Estado de São Paulo, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n°59.989.830/0001-36, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE, neste ato representado pela Sra. Monica Regina da 
Silva, Presidente Interina do Instituto de Previdência de Marília - IPREMM,  
portadora do RG sob n°25.136.383-1 e do CPF/MF sob n°267.902.278-57, e do outro 
lado à empresa,______________, sediada na _____________, n. _______, Bairro 
____________, CEP __________, na cidade de ________, Estado de ___________, 
inscrita no CNPJ/MF sob n. XXXXX, neste ato, representada por seu __________, 
Sr. ___________________, portador do RG n. ____________-SSP/SP e do CPF/MF n. 
__________-__, doravante denominada de CONTRATADA, tem entre si, justos e 
contratados, na presença das testemunhas infra-assinadas, sujeitando-se, ainda, 
às normas da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, no que couber e sob as cláusulas constantes neste contrato. 
 
LOCAL E DATA  
O presente contrato foi lavrado no Instituto de Previdência de Marília - IPREMM, 
aos XX dias do mês de XXX do ano de 2017. 
 
FUNDAMENTO LEGAL  
O presente contrato observa as normas do EDITAL Nº001/2017 e CONVITE Nº001/2017, 
partes integrantes e indissociável deste contrato independente de transcrição e 
respectivos ANEXOS, conforme proposta vencedora do certame licitatório, sendo 
regido pelas cláusulas e condições a seguir descritas e pela Lei Federal de 
nº8.666/93.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 O objeto deste ajuste é a prestação de serviços técnicos especializados na 
Área Atuarial, com a realização de consultoria atuarial e avaliações atuariais, 
consistentes em: 
a) Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder, o Plano Anual de 
Custeio e o Parecer Atuarial conclusivo; 
b) Avaliar o passivo atuarial no balanço patrimonial; 
c) Efetuar o cálculo das Reservas Técnicas mensalmente, a partir da movimentação 
mensal, concessão de novos benefícios previdenciários e cancelamentos, devendo 
contabilizar no seu passivo as seguintes reservas: 
- Reservas para Oscilação de Riscos (ROR) 
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- Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC) 
- Reservas Matemática de Benefício a Conceder (RMBaC) 
- Reserva de Benefícios a Regularizar (RbaR) 
- Reserva de Riscos não Expirados (RRNE) 

d) Efetuar a reavaliação atuarial a cada 6 (seis) meses durante a vigência do 
contrato; 
e) Conferir o balancete mensal; 
f) Preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, a 
ser enviado anualmente pelo ente público; 
g) Efetuar o Fluxo Financeiro do Fundo de Previdência anexando os quadros com a 
evolução provável: 
- Dos Atuais aposentados 
- Dos Atuais pensionistas 
- Das aposentadorias iminentes 
- Das aposentadorias não iminentes, facultativas, compulsórias ou por invalidez. 
- Dos novos pensionistas 
- Das receitas de contribuição 
- Das despesas com pagamento de benefícios; e 
- Das reservas técnicas ou do Fundo de Previdência 
h) Elaboração da Nota Técnica Atuarial, que tem por objetivo estabelecer as 
bases técnicas, estatísticas e atuariais a serem aplicadas nos cálculos das 
reservas técnicas e taxas de contribuição; 
i) Prestar assistência na área técnico atuarial, dirimindo e esclarecendo 
dúvidas pertinentes; 
j) Acompanhamento em reuniões fora do domicílio do Instituto; 
k) Realização de estudos do fluxo financeiro atuarial envolvendo o passivo e 
ativo do Instituto; 
l) Realização sempre que necessário de estudos de impacto atuarial quando 
apresentado modificação ou majoração no quadro de pessoal da Administração Direta 
e Indireta, vinculados ao RPPS; 
m) Efetuar o demonstrativo das Projeções Atuariais previdenciários para os 
próximos 35 anos, com finalidade dos municípios atenderem o Art. 53 § 1. Inciso 
II da lei de Responsabilidade Fiscal; 
n) Verificar a tendência de aumento na expectativa de vida dos beneficiários e o 
seu impacto no fundo de previdência; 
o) Definição de cadastro de dados estatísticos, fundamentais para a 
acompanhamento atuarial dos custos dos benefícios; 
p) Análise Contábil dos balancetes patrimoniais mensais; 
q) Apresentação de Estudos de Cenários objetivando alteração do atual Sistema 
Previdenciário; 
r)Auxílio administrativo na montagem de encaminhamento atuarial a SPPS; 
s)realização de fluxos atuariais exigidos pela SPPS e ao TCE demonstrando 
Solvência e Liquidez do Plano Atuarial; 
t) Apresentar proposta de ajuste na metodologia e elaboração dos cálculos do 
fundo de previdência, quando estas não mais representarem a realidade existente 
do plano de previdência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
2.1 A prestação de serviços compreenderá as seguintes tarefas: 
2.1.1 Emissão de respostas orais e escritas a consultas feitas acerca de 
matérias relacionadas ás áreas descritas no objeto deste certame; 
2.1.2 Transmissão oportuna de orientações relacionadas às áreas descritas no 
item 1.1., deste contrato. 
2.1.3 As consultas serão feitas em dias úteis e em horário comercial, podendo se 
dar por escrito, e, ainda, oralmente, por telefone ou na sede da licitante 
vencedora do certame. 
2.1.4 Por sua vez, as respectivas respostas ser prestadas de igual forma, no 
prazo de 15 (dez) dias para as respostas escritas, e, de 24 (vinte e quatro) 
horas para as respostas orais.  
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
3.1 A vigência do presente contrato terá início a partir da sua assinatura e o 
prazo será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, limitado a sessenta meses, de acordo com o Inciso II do Art. 57 da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR CONTRATUAL 
4.1 O valor global estimado do presente termo é de R$ _____________ reais 
(____________ reais) por ano, sendo pago em 12 meses/parcelas iguais de R$ 
__________ reais (_____________ reais). 
4.2 No valor acima estipulado já estão inclusos todos os tributos, taxas, 
encargos, impostos, seguros, benefícios e demais despesas inerentes a prestação 
dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao mês da prestação dos serviços, por meio de boleto bancário. 
5.2 Os pagamentos serão efetivados mediante a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura de Serviços correspondente. 
5.3 Se houver atraso nos pagamentos, estes serão atualizados com base na 
incidência de juros de mora de 06% (seis por cento) ao ano “pro rata temporis”, 
entre o dia previsto e a data do efetivo pagamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE DE PREÇOS 
6.1. Em havendo prorrogação contratual os preços serão reajustados com base no 
Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FG), devidamente autorizado pelo 
CONTRATANTE, tomando-se por mês base o de assinatura do contrato.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 
7.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a prestação dos 
serviços correrão por conta do Instituto de Previdência de Marília - IPREMM e 
atendidos por conta da:  
DOTAÇÃO: 759 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 09.271.0401.2.401 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do 
fornecimento de mão de obra, transportes, alimentação e estadia de pessoal, 
pagamentos de seguros, tributos, encargos, impostos, taxas e demais obrigações 
vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária. 
8.2 Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com 
garantia e qualidade, atendendo as especificações ou termos de referências, 
fornecidos pelo contratante, complementado com a proposta apresentada, e 
entregá-los totalmente concluídos. 
8.3. Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos 
serviços nos termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade. 
8.4. Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os serviços onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
má execução. 
8.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
8.6 Responsabilizar-se pelos danos causados ao contratante ou a terceiros 
decorrente de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento efetuado pelo 
Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM. 
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CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1 Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de 
acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados a prestação dos 
serviços pelo responsável pela fiscalização. 
9.2 Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços, através de servidor 
designado especialmente para este fim. 
9.3 Comunicar à contratada, através do executor designado, toda e quaisquer 
irregularidades ocorridas na prestação dos serviços e exigir as devidas 
providências que demandem da contratada. 
9.4 Designar o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da prestação dos 
serviços. 
9.5 Atestar a execução da prestação dos serviços efetivamente realizada e 
conforme as especificações técnicas dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
10.1 A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, 
sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções 
administrativas: 
10.1.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ora ajustado, caso 
ocorra desistência total ou parcial de executar a prestação dos serviços, objeto 
deste contrato; 
10.1.2 Multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor global da parcela-
mensal, por dia de atraso na prestação dos serviços. 
10.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a 
Administração pelo prazo de 01 (um) ano, declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
Administração, que será concedida após a contratada ressarcir à Administração 
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da suspensão aplicada no item 
anterior. 
10.2 O valor da multa aplicada será deduzida pela Administração, pôr ocasião do 
pagamento, momento em que o responsável pela fiscalização comunicará ao 
prestador dos serviços. 
10.3 Se não for possível descontá-lo por ocasião do pagamento, a contratada 
recolherá, voluntariamente, a multa por meio de Documento de Arrecadação 
Municipal em nome do Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM. 
Se não o fizer, será encaminhado a Procuradoria Jurídica para cobrança em 
processo de execução, e será considerado inadimplente e inidôneo para licitar 
com a Administração Municipal. 
10.4 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade sobre perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DA RESCISÃO 
11.1 A falta de cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a 
incidência de comportamento descrito no art. 78 da Lei n. 8.666/93, dará direito 
ao CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de 
interpelação judicial, sendo aplicáveis ainda os artigos 79 e 80 da mesma lei, 
sendo inadimplente a CONTRATADA, além dos seguintes casos: 
a) Atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos do início da 
prestação dos serviços; 
b) Interrupção dos serviços sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
c) Desatendimento das determinações regulares de representantes que forem 
designados pelo CONTRATANTE, para acompanhar, na qualidade de fiscal, a 
prestação dos serviços; 
d) Descumprimento de qualquer determinação do CONTRATANTE, feita em base 
contratual; 
e) Transferência dos serviços, objeto do presente contrato a terceiros, no todo 
ou em parte, sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE; 
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f) Cometimento reiterado de falhas na prestação dos serviços; 
11.1.1 O contratante poderá, também, rescindir o presente contrato para atender 
o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação a CONTRATADA, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento 
dos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão contratual. 
11.2 Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos 
fundamentos do item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento 
dos serviços prestados e recebidos, deduzido o valor correspondente as multas 
porventura existentes. 
11.3 Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título 
for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das 
normas nele estabelecidas ou para atender o interesse e conveniência 
administrativa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
12.1 A Contratada, responderá por perdas e danos, que vier a sofrer o 
CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da 
contratada, ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Marília, Estado de São Paulo, 
para solução de qualquer questão suscitadas em decorrência do presente contrato, 
não resolvida por via administrativa, renunciando expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem de acordo e assim ajustado, após lido as partes firmam o presente 
termo, em 03 (três) vias de igual teor, assinado pelo CONTRATANTE e pela 
CONTRATADA para que produzam seus efeitos jurídicos e legais, na presença de 02 
(duas) testemunhas igualmente subscritas. 
 

 
Marília, ___ de abril 2017. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Monica Regina da Silva 
Presidente Interina do IPREMM 

Fabiano Monteiro Mariucio 
Comissão Permanente de Licitação 

Presidente 
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ANEXO 04 
DADOS DA EMPRESA LICITANTE E REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
EDITAL Nº 001/2017. 
MODALIDADE: CONVITE Nº 001/2017. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO GLOBAL” - artigo 45, § 1º, inciso I - Lei Federal nº 
8.666/93. 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM.  
 
      
Para os devidos fins de direito, sob as penas da lei e atendendo ao disposto no 
EDITAL, a empresa (NOME EMPRESA), com sede no (ENDEREÇO COMPLETO), CNPJ 
nº(000000), representada pelo Sr. (NOME), (CARGO), portador do RG nº(000000) e 
CPF nº(000000), vem perante o Instituto de Previdência de Marília - IPREMM 
declarar que atende todos os requisitos estabelecidos no EDITAL e seus ANEXOS, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros, culpas ou omissões que 
tiverem sido cometidos sobre as informações declaradas. 
 
 

DADOS DA EMPRESA LICITANTE 
Razão Social  
Endereço Completo  
Banco Agência e Conta Corrente  
Telefones e Email  

 
 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Nome Completo  
CPF e RG  
Estado Civil  
Profissão e Cargo Empresarial  

    
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 

Cidade, dia/mês/ano. 
 
 
 

Assinatura do Declarante 
 (Nome do Declarante) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM 
                                Estado de São Paulo 

 

 
 
 

 
ANEXO 05 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 
 
 
EDITAL Nº 001/2017. 
MODALIDADE: CONVITE Nº 001/2017. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO GLOBAL” - artigo 45, § 1º, inciso I - Lei Federal nº 
8.666/93. 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM.  
 
      
Declaro para os devidos fins de direito, sob as penas da lei e atendendo ao 
disposto no EDITAL, conhecer todos os termos e condições do EDITAL, anuindo e 
estando inteiramente de acordo com o determinado na PROPOSTA COMERCIAL, MINUTA 
DO CONTRATO e demais outros documentos ANEXOS. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 

Cidade, dia/mês/ano. 
 
 
 

Assinatura do Declarante 
 (Nome do Declarante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM 
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ANEXO 06 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 
EDITAL Nº 001/2017. 
MODALIDADE: CONVITE Nº 001/2017. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO GLOBAL” - artigo 45, § 1º, inciso I - Lei Federal nº 
8.666/93. 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM.  
 
      
Declaro para os devidos fins de direito, sob as penas da lei e atendendo ao 
disposto no EDITAL e conforme disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, não empregar menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, assim como, também, menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, nos 
termos do artigo 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso 
V, da Lei Federal nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 

Cidade, dia/mês/ano. 
 
 
 

Assinatura do Declarante 
 (Nome do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM 
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ANEXO 07 
DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 
 
EDITAL Nº 001/2017. 
MODALIDADE: CONVITE Nº 001/2017. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO GLOBAL” - artigo 45, § 1º, inciso I - Lei Federal nº 
8.666/93. 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM.  
 
      
Declaro para os devidos fins de direito, sob as penas da lei e atendendo ao 
disposto no EDITAL, não estar impedido de participar de licitações ou contratar 
com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Informo, ainda, não possuir 
caráter de inidoneidade declarado pelo Poder Público, de quaisquer esferas da 
Federação, nem sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir 
a participação na presente licitação ou a eventual contratação, estando ciente 
da obrigatoriedade de declarar possíveis ocorrências posteriores. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 

Cidade, dia/mês/ano. 
 
 
 

Assinatura do Declarante 
 (Nome do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


