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           COMPRA PRIVADA FFM / ICESP 1502/2021 
                                      CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1686/2021 
 
 

 
São Paulo, 08 de Agosto de 2021. 

 
 

A Fundação Faculdade de Medicina, entidade de direito privado sem fins lucrativos, vem convidar V.Sas a 
participarem do - PROCESSO FFM/ICESP RS N° 1686/2021, para contratação, do tipo menor preço global, de 
empresa especializada na Contratação de empresa especializada em fornecer serviço de plataforma on-line para 
realização do IV SIMPÓSIO DE FARMÁCIA DO ICESP – do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - ICESP, 
localizado na Av. Dr. Arnaldo, 251 – São Paulo-SP, conforme previsto no Memorial Descritivo (anexo I). 
 

O processo de contratação será regido pelo Regulamento de Compras da Fundação Faculdade de Medicina – FFM. 
 
 

1. OBJETO – Contratação de empresa especializada em fornecer serviço de plataforma on-line para 
realização do IV SIMPÓSIO DE FARMÁCIA DO ICESP; 
 

1.1.  DATA DO EVENTO: 26/11/2021 E 27/11/2021 
1.2. LOCAL EVENTO: Evento On-line      

 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
 

Poderão participar do processo todos os interessados com qualificação comprovada para o fornecimento do 
objeto da contratação, bem como, com cadastro de Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE, 
compatível com o objeto da presente Compra Privada.  
 
 

3. DÚVIDAS TÉCNICAS 
 
 

3.1. Deverão ser encaminhadas até 02 (dois) dias úteis anteriores a data prevista para entrega da proposta conforme 
item 6 desta concorrência para os seguintes e-mails:   alex.lima@icesp.org.br; joao.gianso@icesp.org.br; 
 

3.2. As respostas serão disponibilizadas a todos os participantes no site www.icesp.org.br e por via eletrônica.   
 

Nota: O ICESP não responderá perguntas formuladas em desacordo com o disposto, salvo no caso de dúvidas que 
comprovadamente tenham sido originadas pelos esclarecimentos do próprio ICESP. 
 
 

4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 

4.1. Cartão CNPJ. 
4.2. Declaração de cumprimento de requisitos de habilitação e inexistência de fatos impeditivos (Anexo II).  
4.3. Estatuto/Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial registrado na Junta Comercial. 
4.4. Fica dispensada de encaminhar esta declaração desde que, já tenha sido apresentada em processo anterior e 

esteja com validade vigente; 
4.5. Demais documentos previstos no anexo I deste edital. 

 
 
 
 
 

mailto:alex.lima@icesp.org.br
mailto:joao.gianso@icesp.org.br
http://www.icesp.org.br/
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5. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

Carta-proposta em papel timbrado nominal a Fundação Faculdade de Medicina, com todas suas vias rubricadas 
e assinadas pelo representante legal da empresa, devidamente identificada, contendo: 
 

5.1. Razão social completa; 
5.2. CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal; 
5.3. Endereço Completo da sede: (Rua ou Avenida, no, Bairro, Cidade e Estado, CEP); 
5.4. Telefone e e-mail do responsável; 
5.5. Objeto da proposta; 
5.6. Preço proposto; 
5.7. Condição Pagamento (30 ddl) da emissão da NF, conforme o cronograma do anexo I, com de acordo da 
área técnica; 

5.8. Indice de reajuste pelo IPC-Fipe;  
5.9. Prazo de validade da Proposta – 12 meses; 
5.10. A Contratação será pelo menor preço global. 
 

NOTA: A Fundação Faculdade de Medicina está isenta de ICMS para o estado de São Paulo. Toda as notas fiscais 
a serem emitidas deverão atender o disposto no decreto nº 57.850 de 09/03/2012 aparado pelo convênio ICMS 
120/2011. 
 
 

6. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 
 

6.1. Os documentos de habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até o dia 22/04/2021, 
obedecendo a um dos seguintes critérios abaixo: 

 
 
a) Por meio eletrônico, em arquivo PDF, através do e-mail alex.lima@icesp.org.br;   

joao.gaiansoi@icesp.org.br; com as seguintes indicações: 
 
 

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA PROCESSO FFM/ICESP EDITAL 1502/2021 - RS Nº. 1686/2021 – REF. Contratação de 
empresa especializada em fornecer serviço de plataforma on-line para realização do IV SIMPÓSIO DE FARMÁCIA 
DO ICESP, conforme previsto no Memorial Descritivo (anexos I). 
 
 

b)  Ou em envelope único e lacrado, com as seguintes indicações: 
 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
Av. Dr. Arnaldo, 251  6º andar - Cerqueira Cesar – A/C Departamento de Compras do ICESP 
SÃO PAULO – SP - CEP 01246-000 
AQUISIÇÃO: Contratação de empresa especializada em fornecer serviço de plataforma on-line para 
realização do IV SIMPÓSIO DE FARMÁCIA DO ICESP. 

 CONFIDENCIAL  

 CONCORRÊNCIA PROCESSO FFM/ICESP EDITAL 1502/2021 - RS Nº. 1686/2021 

 RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
 
 

6.1.1 O envio correto da documentação por via eletrônica é de responsabilidade exclusiva da proponente. 
 
 
 

mailto:alex.lima@icesp.org.br
mailto:joao.gaiansoi@icesp.org.br
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7. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
 

7.1. As propostas serão avaliadas por representantes da Fundação Faculdade de Medicina em conjunto com os 
representantes do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (FFM / ICESP), que poderão a seu critério, solicitar 
esclarecimento técnico e/ou ajuste ao proponente pela FFM / ICESP, os quais deverão ser providenciados no prazo 
de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação.   
 

 

7.2. Será escolhida a empresa de acordo com a avaliação da equipe técnica designada que apresentar a melhor relação 
custo-benefício, considerando-se os requisitos do Memorial Descritivo. 
 
 

7.3. Após recebimento do parecer técnico do requisitante, a FFM / ICESP se permitem efetuar rodadas de negociações 
financeiras, visando obter também a melhor condição comercial para a Instituição: 

 

7.4. A definição da empresa ganhadora se dará pelo menor preço tecnicamente aprovado. 

Havendo empate no preço entre 2 (dois) ou mais proponentes, será encaminhada uma nova 

circular de negociação e se ainda assim houver empate, serão utilizados como fatores de 

desempate os itens abaixo: 

7.4.1 Menor prazo de entrega/ implantação; 

7.4.2 Maior prazo de Condição de pagamento; 

 

7.5 Se ainda assim houver empate, será considerada a empresa ganhadora aquela que tiver 

entregado a proposta primeiro, considerando a data, hora e minuto do recebimento da 

proposta/e-mail. 
 
 

8 DEFINIÇÃO DA EMPRESA GANHADORA 
 
 

8.1 Será consultado o CNPJ da empresa ganhadora, nos seguintes sites: 
 
8.1.1 Portal da Transparência: 
(www.portaldatransparencia.gov.br/empresassancionadas)  
 
8.1.2 TCE-Tribunal de Contas do Estado: 
(www.tce.sp.gov.br/consulta-apenados) 
 
8.1.3 Cadin: 
(www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx) 
 
Nota: Caso seja constatado alguma irregularidade e/ou restrição nos sites acima informados, será avaliado se 
específica ou ampla, para determinação ou não da continuidade da empresa no processo. 
 
 

8.2 Além das consultas previstas no item 8.1., será analisada a documentação da empresa ganhadora e se a mesma for 
inabilitada a segunda empresa melhor classificada será convocada e assim sucessivamente. 

 
8.3 Caso o fornecedor vencedor indique algum parceiro para efetuar a entrega dos itens deste edital, mediante carta 

de autorização com aviso prévio, o mesmo não deverá constar pendências nos sites Portal da Transparência, TCE-
Tribunal de Contas do Estado e Cadin. Caso sejam enviadas notas com alguma restrição/pendência, o pagamento 
das mesmas não serão efetuados até que a empresa que as emitiu as regularize. 

 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/empresassancionadas
http://www.tce.sp.gov.br/consulta-apenados
http://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
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9 CONTRATO 

 
A minuta de contrato padrão da FFM encontra-se anexada a este edital e as empresas que participarem do 
processo deverão estar de acordo com o modelo padrão. Após definição do ganhador do processo essa minuta 
será devidamente preenchida contemplando as especificidades do referido serviço. 
 
 

10 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

10.1 A confirmação do ganhador se dará mediante o envio por meio eletrônico do pedido de compra emitido pela FFM 
/ ICESP e no sitio eletrônico do ICESP www.icesp.org.br;  

10.2 A FFM reserva-se o direito de anular ou revogar o presente processo; 
10.3 A FFM poderá relevar omissões puramente formais; 
10.4 A FFM poderá promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou solicitar informações complementares, as 

quais deverão ser providenciadas no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação; 
10.5 Toda publicidade pertinente ao certame será publicada exclusivamente no site do ICESP (www.icesp.org.br). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Alex Sandro Dias Lima  

Comprador Responsável  
Departamento de Contratos e Compras - ICESP 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
João Luiz Gianso 

Coordenador de Contratos 
Departamento de Contratos e Compras - ICESP 

 

 

 

 

http://www.icesp.org.br/
http://www.icesp.org.br/
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                            ANEXO I – Memorial Descritivo 

 
Contratação de serviço de plataforma on-line para realização do IV Simpósio de Farmácia do ICESP. 
 
Evento: IV Simpósio de Farmácia do Icesp 
Data: 26/11/2021 e 27/11/2021 
Local do evento: Evento on-line 
 

CRITÉRIOS 
Descrição de critérios para a escolha da plataforma on-line, contendo a estruturação e apresentação 
do evento. 
 

Plataforma virtual para transmissão do evento online 
• Disponibilizar um Site/Plataforma Web e Mobile com evento formato aulas gravadas + streaming; 
• Gravação de todo o conteúdo do simpósio em mídia e disponibilização do mesmo ao contratante; 
• Espaço de armazenamento (vídeos gravados) de no mínimo 12 horas em vídeo em HD; 
• Ambiente 3D com hall virtual para acesso aos seguintes campos: 
• Auditório 3D. 
 

 
Foto meramente ilustrativa 

 
• Painel de exposição dos patrocinadores (com hiperlink atrelado ao site do patrocinador); 
• Painel com exposição de apoiadores (com hiperlink atrelado ao site do apoiador); 
• Estande de Programação; 
• Painel de boas vindas; 
• Feira virtual (exposição). 

 



  

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E COMPRAS/ICESP  Av. Dr. Arnaldo, 251 - 6º andar- Fone: 3893-2037 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - ICESP 

Fundação Faculdade de Medicina CNPJ: 56.577.059/0006-06 

6 

 
Foto meramente ilustrativa 

 
• Acesso livre do simpósio durante 30 dias; 
• Gravação, edição e orientação das 16 Vídeo-Aulas (Gravado) entre 15 e 30 minutos conforme 

cronograma anexo; 
• Quantidade mínima de acesso 1000 pessoas; 
• Sistema de sorteador eletrônico para brindes; 
• E-mail marketing integrado e whatsApp com 03 disparos por usuário: Save the Date e lembrete na 

semana do evento; datas à definir; 
• Criação de Login e Senha (conforme relação de participantes enviada pela instituição com data pré-

definida) com envio ao participante; 
• Controle, gerenciamento de inscrição e liberação de acesso após o pagamento; 
• Relatório de permanência e acesso (Landing-page); 
• Atendimento remoto (suporte ao evento, aos palestrantes e participantes durante a realização); 
• Criação de 01 vinheta do evento que será utilizada na abertura, palestras e fechamento; 
• A empresa contratada deverá capacitar todos os membros da comissão organizadora sobre o uso da 

plataforma. 
 

Sala para palestras 
• Disponibilizar um Site/Plataforma Web e Mobile com evento formato aulas gravadas + streaming; 
• Ambiente 3D contendo auditório com os seguintes campos: 

 Telão para apresentação do vídeo gravado e streaming (no mínimo 04 participantes);  
 Moldura rotativa ao redor do telão, para inserção de logomarca institucional do 

patrocinador; 
 Cenário de caracterização de auditório (composto por cadeiras, pessoas e entre outras). 
 Logomarca do evento para caracterização do cenário (auditório); 
 Áreas distintas para sistema de chats e perguntas. 

• Orientação, gravação e edição do Vídeo-Aula (Gravado); 
• Acompanhar o desempenho da ferramenta durante o evento e sanar eventuais problemas de 

navegação e auxílio ao participante; 
 
 

• Treinamento e tutorial aos palestrantes (manipulação de ferramentas); 
• Agendamento dos testes (com palestrantes); 
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• Apresentação de 07 vídeos institucionais (um por patrocinador) com duração máxima de 05 minutos 
antes da abertura do simpósio e encerramento do evento, conforme cronograma do evento (O 
VÍDEO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR); 

• Criação do vídeo de instrução para acesso ao simpósio satélite, com duração de 05 minutos com 
possibilidade de escolha e direcionamento para um dos 06 simpósios satélites. Os 06 vídeos serão 
disponibilizados de forma simultânea para que os participantes escolham uma das 06 opções; 

• Link de acesso para o retorno automático para o auditório, após o término do vídeo do simpósio 
satélite. 

  
 
 
 

Sistema de Feira Virtual 
• Área de exposição 3D; 
• 15 Estandes online contendo: 

• Material Institucional do patrocinador; 
• Testeira para logo do patrocinador; 
• Chat para Patrocinadores. 

 
 

 

 
Foto meramente ilustrativa 
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CRONOGRAMA DE PAGAMENTO POR ETAPA 
 

O pagamento será realizado por etapas, ao final de cada etapa o pagamento de uma porcentagem será 
liberado ao contratado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE 

 
• Aula gravada deverá ser disponibilizada durante 30 dias após a realização do evento; 
• Plataforma 3D; 
• Suporte do evento durante toda cobertura e período de disponibilização da plataforma; 
• Quantidade mínima de acesso 1000 pessoas; 
• A plataforma deverá estar totalmente estrutura e ser entregue 20 dias antes da realização do evento 

(Estruturação do layout, aulas, vídeos e outros conteúdos descritos neste edital); 
• Todos os materiais disponibilizados pelo contratado devem ser enviados para avaliação prévia. 

 
APRESENTAÇÃO 

 
• Será obrigatória uma reunião remota com tempo máximo de 30 minutos, com data e horário a ser 

agendado pela Comissão Organizadora, para demonstração da plataforma com os critérios definidos 
neste edital. 

• Será obrigatória comprovação de realização mínima de 03 eventos, via plataforma contratada, com 
no mínimo 300 participantes inscritos (Relatório de permanência e acesso); 

• Será obrigatório o preenchimento da planilha de custo (anexo). 
 

PARTICIPANTES 
 
 A lista de participantes confirmados será disponibilizada 15 dias antes do evento para serem criados os 
logins e senhas de acesso à plataforma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

Site/Plataforma Web e Mobile 10% 

Hall Virtual 3D/Auditório 3D 10% 

Stands Virtuais 10% 

Plataforma completa com todos os materiais disponibilizados 10% 

Após Realização do Evento 20% 

Após envio de todos os relatórios e gravações 40% 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
Atender aos critérios da Lei Geral de Proteção de Dados:  
• A base de dados com as informações dos inscritos é de propriedade do Instituto do Câncer do Estado 

de São Paulo; 
 

• A base de dados deverá ser utilizada com zelo, segurança e sigilo, não podendo ser utilizada para 
outros fins que não seja tratativas sobre eventos e campanhas organizados pelo Instituto; 
respeitando o direito fundamental do indivíduo, deve-se garantir a sua confidencialidade sob pena 
de responsabilização por quebra de sigilo conforme legislação em vigor; 

• A plataforma deverá ser de uso exclusivo do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e suas 
informações não poderão ser compartilhadas. Não obstante qualquer coisa em contrário, não deverá 
divulgar, revelar, liberar, mostrar, vender, alugar, emprestar ou de outra forma outorgar acesso aos 
Dados a qualquer pessoa que não seja o próprio Icesp; 

• Não utilizar as informações contidas nas bases de dados para identificar os indivíduos cujas 
informações estão ali contidas, nem contatá-los em quaisquer circunstâncias que não seja tratativas 
sobre eventos e campanhas organizados pelo Instituto. 

• Toda estrutura do evento será organizada em conjunto com a comissão organizadora do IV 
simpósio de farmácia. 

• Anexo neste edital o cronograma oficial do evento para conhecimento. 
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A Busca pela Qualidade e Segurança na Farmácia Oncológica: da gestão de 

processos à ferramentas tecnológicas 

Cronograma - 8 horas 

SEXTA (18:40h - 21h) Minutos por palestra 
Total do 
módulo 

18:45h - 19h15 Abertura Streaming,Gravado e video institucional dos patrocinadores 00:30 

02:45 

19h15 - 21:20h 

Módulo I - Mediador: Streaming 

Modulo I - Melhorias de processo com o uso da metodologia Lean Six Sigma  

19h15 - 19h45 Aula Gravada 00:30 

19:45 - 20h Aula Gravada 00:15 

20h - 20h15 Aula Gravada 00:15 

20h15 - 20h30 Aula Gravada 00:15 

20h30 - 21h Discussão: Ao vivo com o Mediador e os 04 Participantes 00:30 

Video institucional dos patrocinadores 00:20 

SÁBADO (07:40h - 14h)                                                                                                                                                                         

01h50 

07:40h - 9h30 

Video institucional dos patrocinadores 00:20 

Mediador:  Streaming 

Módulo II - Mediador:  Streaming 

8h - 8h20 Aula Gravada 00:20 

8h20 - 8h40 Aula Gravada 00:20 

8h40 - 9h Aula Gravada 00:20 

9h - 9h30 Discussão: Ao vivo com o Mediador e os 03 Participantes 00:30 

9h30 - 11h 
Módulo III - Ferramentas tecnológicas: Contribuições práticas para auxiliar o farmacêutico na   segurança do paciente 

01h30 

Módulo III - Mediador:  Streaming 
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9h30 - 9h50 Aula Gravada 00:20 

9h50 - 10h10 Aula Gravada 00:20 

10h10 - 10h30 Aula Gravada 00:20 

10h30 - 11h Discussão: Ao vivo com o Mediador e os 03 Participantes  00:30 

11h - 11h20   
Intervalo 

1 Vídeo explicativo de acesso aos 3 Simpósios Satélites - 5 Minutos 
00:20   

11h20 -11h50   
3 Simpósios Satélites (30min cada) - Simultâneo 

Retorno automático ao auditório do evento após o término do simpósio satélite 
00:30   

11h50 - 13h30 

Modulo IV - Desafios e oportunidades de melhorias na Central de Manipulação dos Antineoplásicos 

02:25 

Módulo IV - Mediador:  Streaming 

11h50 - 12h20 Aula Gravada 00:30 

12h20 - 12h40 Aula Gravada 00:20 

12h40 - 13h Aula Gravada 00:20 

13h - 13h30 Discussão: Ao vivo com o Mediador e os 03 Participantes 00:30 

13h30 - 14:15h    Encerramento Streaming e video institucional dos patrocinadores 00:45 
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PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 
 

PLATAFORMA VIRTUAL PARA TRANSMISSÃO DO EVENTO ONLINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÉRIOS SIM NÃO QTD VALOR 
UNITÁRIO 

- Disponibilizar um Site/Plataforma Web e Mobile com evento formato aulas gravadas 
+ streaming; 

    

- Espaço de armazenamento (vídeos gravados) de no mínimo 12 horas em qualidade de 
vídeo HD; 

    

- Ambiente 3D com hall virtual para acesso aos seguintes campos;     

- Gravação de todo o conteúdo do simpósio em mídia e disponibilização do mesmo ao 
contratante; 

    

- Auditório 3D;     

- Painel de exposição dos patrocinadores (com hiperlink atrelado ao site do 
patrocinador); 

    

- Painel com exposição de apoiadores (com hiperlink atrelado ao site do apoiador);     

- Estande de Programação;     

- Painel de boas vindas;     

- Feira virtual (exposição);     

- Acesso livre do simpósio durante 30 dias;     

- Gravação, edição e orientação dos 16 Vídeo-Aula (Gravado) entre 15 e 30 minutos 
conforme cronograma anexo; 

    

- Quantidade mínima de acesso 1000 pessoas;     

E-mail marketing integrado e whatsApp com 03 disparos por usuário: Save the Date e 
lembrete na semana do evento; datas à definir; 

    

- Criação de Login e Senha (conforme relação de participantes enviada pela instituição 
com data pré-definida) com envio ao participante; 

    

- Controle, gerenciamento de inscrição e liberação de acesso após o pagamento;     

- Criação de 01 vinheta do evento que será utilizada na abertura, palestras e 
fechamento 

    

- Relatório de permanência e acesso (Landing-page);     

- Atendimento remoto (suporte ao evento, aos palestrantes e participantes durante a 
realização); 
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SALA PARA PALESTRAS 
 
 

CRITÉRIOS SIM NÃO QTD VALOR 
UNITÁRIO 

- Disponibilizar um Site/Plataforma Web e Mobile com evento formato aulas 
gravadas + streaming 

    

- Ambiente 3D contendo auditório com os seguintes campos: 
      - Telão para apresentação do vídeo gravado e streaming (no mínimo 04 
participantes); 
      - Moldura rotativa ao redor do telão, para inserção de logomarca institucional 
do patrocinador; 
      - Cenário de caracterização de auditório (composto por cadeiras, pessoas e 
entre outras); 
      - Logomarca do evento para caracterização do cenário (auditório); 
      - Áreas distintas para sistema de chats e perguntas; 

    

- Acompanhar o desempenho da ferramenta durante o evento e sanar eventuais 
problemas de navegação e auxílio ao participante; 

    

- Treinamento e tutorial aos palestrantes (manipulação de ferramentas);     

- Agendamento dos testes (com palestrantes);     

- Apresentação de 07 vídeos institucionais (um por patrocinador) com duração 
máxima de 05 minutos antes da abertura do simpósio e do encerramento do 
evento, conforme cronograma do evento (O VÍDEO SERÁ DE RESPONSABILIDADE 
DO PATROCINADOR); 

    

- Criação do vídeo de instrução para acesso ao simpósio satélite, com duração de 
05 minutos com possibilidade de escolha e direcionamento para um dos 06 
simpósios satélites. Os 06 vídeos serão disponibilizados de forma simultânea para 
que os participantes escolham uma das 06 opções; 

    

- Link de acesso para o retorno automático para o auditório, após o término do 
vídeo do simpósio satélite; 

    

 
 

SISTEMA DE FEIRA VIRTUAL 
 

VALOR TOTAL 

  CRITÉRIOS SIM NÃO QTD VALOR 
UNITÁRIO 

- Área de exposição 3D     

-15 Estandes online contendo: 
      - Material Institucional do patrocinador; 
      - Testeira para logo do patrocinador; 
      - Chat para Patrocinadores; 
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ANEXO II 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
À  
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 
 
Eu (nome completo), portador do RG nº XXXXXX e do CPF/MF nº XXXXXXXX, representante legal da empresa (razão 
social), inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXX, interessado em participar das compras privadas, da Fundação Faculdade 
de Medicina:  
 
Declaro, sob as penas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis 
Federais 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98, 9.854/99 e demais disposições legais pertinentes, que inexiste 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública direta ou indireta, em qualquer esfera de 
sua atuação. 
 
Declaro ainda que os representantes legais devidamente constituídos, não fazem parte do quadro de diretoria, 
superintendência, gerência, conselho deliberativo, curador, consultivo, gestor, chefe de sessão, de gabinete, de 
área, de unidade, de setor da Administração Pública direta ou indireta, em qualquer esfera de sua atuação. 
 
Declaro para os devidos fins que estamos de acordo com o conteúdo do edital, memorial descritivo, e se houver 
toda documentação técnica anexa ao edital. 
 
Declaro, para fins de cumprimento ao disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não 
empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, bem como que 
comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente que altere a atual situação. 
 
Declaro sob as penas da lei, que a interessada detém regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, que se encontra regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, e que não possui qualquer registro de processos de falência ou recuperação judicial e 
extrajudicial. 
 
Declaro que ocorrendo qualquer alteração com relação ao acima declarado, desde as negociações até eventual 
assunção e cumprimento de obrigações contratuais, comprometemo-nos a informar à Fundação Faculdade de 
Medicina por escrito sob pena de responder civil e criminalmente. 
 
Validade: 31/12/2021 
 
 
 
São Paulo................... de .................................. de 2021 
 
 
 
___________________________________ 
Representante Legal 
Identificação 
 

 


