
 
 

  ATO DE CONVOCAÇÃO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL  
 
PROCESSO N° 03/2018 
 
CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO. N° 03/2018 

 
O CENTEDUC – Unidade 2 - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação 

associação de direito privado, na forma de associação civil, sem fins lucrativos, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 22.579.469/0002-40, que em razão do Contrato de Gestão nº. 
004/2017-SED firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação de Goiás - SED, e dando 
prosseguimento ao Processo de Contratação de Serviços n°.03/2018 em conformidade com o 
disposto no art.4º, II, do Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de 
Obras, Contratação de Serviços e Alienações, faz saber que fará realizar Processo Seletivo 
de Menor Preço objetivando a CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL ao 
CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, do tipo MENOR PREÇO, 
para atendimento ao Contrato de Gestão n° 004/2017-SED, e Proposta Técnica do 
CENTEDUC, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Chamamento de 
Contratação nº 03/2018. 

 

Informamos que o prazo para apresentação das propostas será até as13h00min do 
dia 03/09/2018, e poderão ser entregues através do email centeduc@gmail.com ou 
presencialmente na sede do CENTEDUC,no seguinte endereço:Rua 101, Nº 35, Qd. F-17A, 
Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150; informando o número do CNPJ, endereço 
completo e responsável pela empresa. 

 

Goiânia/GO, 28 de Agosto de 2018. 

 

___________________________ 

FERNANDO LANDA SOBRAL 
DIRETOR PRESIDENTE 

CENTEDUC 
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CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃON°. 03/2018 

 
O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.259.469/0002-40, estabelecida 
na Rua 101, Nº 35, Qd. F-17A, Lt. 03, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-150, doravante 
denominada CONTRATANTE ou Administração e, conforme cláusulas e condições a seguir: 

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL, para atender às necessidades do 
CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, concernente ao objeto do 
Chamamento nº 09/2016/SED/GO, Lote nº 5. 

1.1. A empresa Contratada deverá desenvolver os elementos necessários para a adequada 
prestação do serviço. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O CENTEDUC é responsável pela execução de serviços em educação profissional 
tecnológica e desenvolvimento tecnológico no Estado de Goiás, condizente aos Municípios 
abaixo listados, consubstanciadas em atividades de ensino, pesquisa e extensão, ofertadas por 
meio de cursos e programas de formação inicial continuada ou qualificação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância, das 
ações de desenvolvimento e inovação tecnológica - DIT, por meio de atividades de 
transferência de tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e promoção e fortalecimento 
de ambientes de inovação, bem como as atividades de apoio auxiliares ao setor produtivo, 
sendo assim sua função deve ser percebida de forma correta e ampla pela sociedade da região, 
todo o esforço da administração com bons profissionais, instalações corretas, equipamentos e 
procedimentos adequados, sendo assim é necessária a contratação de cartão combustível para 
permitir o deslocamento de funcionários até as unidades geridas, bem como para transporte de 
insumos, equipamentos e itens necessários ao fiel cumprimento do projeto pedagógico e 
atingimento das metas referentes ao Contrato de Gestão nº 004/2017/SED. 

 
ITEGOS EXISTENTES–LOTE 5: 6 unidades  
 
Nº ITEGO-GO ENDEREÇO 

1 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás 
Sebastião de Siqueira 

Avenida Alexandre de Morais nº 450 - Parque Amazônia - Goiânia - 
GO 

2 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás 
Luiz Humberto de Menezes 

Rod. GO 164 – KM 5 Fazenda Santa Izabel – Zona Rural - Santa 
Helena de Goiás-GO 

3 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás 
Raul Brandão de Castro 

Rod. GO. 341, com Cabeceira Alta, Parque dos Jatobá.  Mineiros - 
GO 

4 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás 
José Luiz Bittencourt 

Rua BF-25, esquina com AV. JC-15, APM-10, Bairro Floresta – 
Goiânia - GO 

5 Instituto Tecnológico Luiz Rassi Av. Rezende, Qd. 300-A, s/n, Bairro Buriti Sereno - Aparecida de 
Goiânia - GO 
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6 Instituto Tecnológico Padre Antônio 
Vérrmey 

Rua 20, Qd. 24, Lt.01, Centro de Convenções e Cultura, Bloco B - 
Setor Jardim Atlântico - Palmeiras de Goiás - CEP: 74.477 - 134 

 
COTECsATUAIS– LOTE5:10 unidades 
 
Nº COTEC ENDEREÇO 

1 Goiânia/CDTM Laurício Pedro Rasmussen, 2535- Vila Yatch 

2 Goiânia – Real Conquista UDEP - Rua RC-10 - Quadra 22, Lote 35 Residencial Real Conquista 

3 Goiânia - OEC – Candida de Morais OEC  -  Cândida  de  Morais  Rua  Palmares  -  Setor Candida de 
Morais 

4 Palmeiras de Goiás Rua WR, Quadra 9, Lote 4 – Jardim Amazonas 

5 Trindade Rua Waldir J das Neves, Quadra 02, Lote 01 F nº 171 - Centro 

6 Rio Verde Avenida Presidente Vargas nº 603 - Centro 

7 Cachoeira Alta Praça Adelino Paula de Oliveira, nº 116 - Centro 

8 São  Luis  de  Montes Belos Em fase de remanejamento. 

9 Quirinópolis Universidade Estadual de Goiás - Campus II - Avenida Brasil 435 - 
Conjunto Hélio Leão 

10 São Simão Colégio  Municipal  Leopoldo  Moreira,  Praça  Júlio Bernardes s/nº 
Centro 

11 Paraúna Espaço JM (antiga sede Programa Bolsa Futuro) Avenida JK de 
Oliveira - Centro 

12 Acreúna Rua João Altino Arantes, esq. c/ rua Acreúna, Setor Sul - CRAS 

13 Jandaia UDEP - Unidade Descentralizada de Educação Profissional 

14 Sanclerlândia UDEP - Unidade Descentralizada de Educação Profissional 

15 Aragoiânia UDEP - Unidade Descentralizada de Educação Profissional 

16 Inhumas Rua 5, nº 153, Vila Heitor de Paula I 

17 Senador Canedo Avenida Dom Emanuel, Condomínio Industrial Bairro Jardim Nova 
Goiânia CEP 75.250-000 

18 Piracanjuba Avenida Expedicionário Jovino Alves da Silva. Setor Aeroporto. 
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

19 Hidrolândia Avenida Goiânia nº 1001 - CEP: 75.340-000 

20 GECRIA CIC - CASE Avenida Milão, s/n, área especial, Jardim Europa – área física do 7º 
BPM – GoiâniaCEP: 74325-030 

 
3. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

3.1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Administrar o fornecimento, gerenciamento, 

controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool), utilizando cartão eletrônico 

(com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio de linha 

telefônica). 
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3.2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO CONTROLE: 

a) Gerar relatórios gerenciais de controle das despesas de abastecimento, desvios de 

quilometragem, de consumo, de preços praticados nos postos credenciados, discriminados por 

veículos da frota do CENTEDUC, incluindo veículos locados.  

b) Fornecer lista de estabelecimentos credenciados; 

c) Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem o gerenciamento de 

informações da frota, sendo um para cada veículo;  

d) Disponibilizar cartões individuais eletrônicos que viabilizem a identificação do 

motorista que está realizando a despesa, sendo um para cada profissional. Caso a empresa não 

trabalhe com tecnologia de cartão magnético para a identificação do motorista, pode 

disponibilizar no sistema tecnológico fornecido, cadastro para os motoristas com identificação 

individual e atribuição de senha pessoal e intransferível; 

e) Fornecer equipamentos eletrônicos de leitura de dados para cartão eletrônico individual, 

nos estabelecimentos conveniados; 

f) Permitir a informatização dos dados de consumo no momento de abastecimento, 

quilometragem, custos, identificação do veículo, identificação do condutor que realizou a 

transação, do estabelecimento, data e horário, tipos de combustíveis, lubrificantes, quantidade 

em litros, em reais (R$), médias praticadas por veículo; 

g) Permitir acesso através da WEB (Internet), por meio de senha administrada pelo 

CONTRATANTE, permitindo parametrização de cartões e emissão de relatórios. 

h) Substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que inviabilize seu uso 

correto, conforme solicitação do Gestor do Contrato;  

i) Atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, disponibilizando, 

através de correspondência encaminhada ao Gestor do Contrato.  

 

3.2.1. O sistema tecnológico deverá viabilizar o pagamento do abastecimento de 

combustíveis para os veículos a serem contemplados, junto aos postos de abastecimento, por 

meio de cartão eletrônico;  

3.2.2. O sistema deverá permitir a autogestão para o limite financeiro dos cartões, 

solicitação de novos cartões, gestão quanto ao controle do consumo, deslocamentos e 

desempenho de cada veículo, assim como possibilitar o imediato bloqueio de cartões, quer 
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seja por via sistema ou telefone, em virtude de extravio, roubo ou qualquer outro motivo que a 

CENTEDUC entenda necessário a fim de impedir o seu uso de forma indevida; 

3.2.3. O uso do cartão para qualquer operação somente será possível após digitação de 

uma senha válida para o cartão do veículo, bem como de uma senha válida para o cartão de 

identificação do motorista. Caso a empresa licitante não trabalhe com tecnologia de cartão 

magnético para a identificação do motorista, a operação só será possível após a solicitação da 

identificação do condutor cadastrado, bem como senha válida para esta identificação de 

condutor. Não serão aceitas transações nas quais não haja a identificação de condutor 

cadastrado no sistema tecnológico fornecido; 

3.2.4. O bloqueio do uso do cartão de veículo deverá ser on-line, a partir da base 

operacional, mediante rotina/senha específica; 

3.2.5. O cancelamento do cartão somente poderá ser feito por pessoa credenciada na base 

operacional; 

3.2.6. A empresa deverá dispor de estabelecimentos credenciados nos municípios de 

Goiânia, Anápolis e Catalão, onde as Unidades Educacionais e a sede da Contratante estão 

instaladas. 

 

3.3. A média de consumo de combustível mensal, conforme estimativa realizada pelo 

CENTEDUC, é de 2.710 (dois mil, cento e sessenta oito) litros/mês. Com valor de consumo 

estimado de R$ 10.840,00 (dez mil, oitocentos e quarenta reais) ao mês, e valor de consumo 

global de R$ 195.120,00 (cento e noventa e cinco mil, cento e vinte reais) pelos 18 (dezoito) 

meses contratados, estimando um consumo de R$ 622,22 (seiscentos e vinte e dois reais e 

vinte e dois centavos) para cada cartão por mês contratado.  

3.4. Os serviços serão solicitados na medida em que for sendo necessários pela Contratante, 

podendo a contratação sofrer possíveis e futuras repactuações, acréscimos ou decréscimos 

contratuais, se necessários, no decorrer da contratação. 

 

4. DA EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS: 

4.1. A verificação da adequação dos serviços a serem executados deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos no Termo de Referência. 

4.2. A qualidade dos serviços deverá ser verificada juntamente com a CONTRATADA, 

contendo relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de 
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Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, 

tais como: modalidade e necessidade. 

4.3. A CONTRATANTE deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos 

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento 

do ajuste. 

4.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. A CONTRATADA compromete-se a executar os serviços nos exatos termos do Edital 

de Processo Seletivo, tais como: 

5.1.1. Manter softwares de gerenciamento integrado, com captura eletrônica de dados e 

liquidação financeira dos gastos, oferecendo relatórios gerenciais de controle de situação 

(histórico de quilometragem) e das despesas de abastecimento de cada um dos veículos do 

CONTRATANTE ou a seu serviço.  

5.1.2. Manter softwares operacionais para processamento das informações nos cartões e 

terminais.  

5.1.3. Manter cartões individuais que viabilizem o gerenciamento de informações da frota 

para cada veículo.  

5.1.4. Manter informação dos dados de consumo no momento do abastecimento, 

quilometragem, custos, identificação do veículo, identificação do portador do cartão, datas e 

horários de abastecimento, e tipos de combustíveis em base gerencial de dados disponíveis 

para o CONTRATANTE.  

5.1.5. Manter a rede de postos de abastecimento pronta e equipada para aceitar transações 

com os cartões dos usuários no Estado de Goiás nas cidades do interior, onde as Unidades 

Educacionais estão instaladas, conforme constam do Item 2.1. 

5.2. Assume A CONTRATADA os ônus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste 

contrato, bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retenção de tributos de 

sua responsabilidade, distribuição de créditos individuais a seus cooperados, com os quais a 

CONTRATANTE não tem qualquer vínculo laboral. 
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5.3. Na hipótese de alteração na sistemática estabelecida deverá primeiramente ser submetida 

à consideração do CONTRATANTE, com respectiva justificativa a quem caberá decidir a 

orientação a ser adotada. 

5.4. A CONTRATADA compromete-se a adimplir com toda e qualquer obrigação trabalhista 

que eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente por 

qualquer órgão administrativo e/ou fiscalização. 

5.5. A CONTRATADA irá sanar eventuais irregularidades ou correções apontadas pelo 

CONTRATANTE. 

5.6. Compromete-se A CONTRATADA em providenciar a emissão dos documentos de 

cobrança (notas fiscais), de acordo com os valores contratados, no primeiro dia útil 

subsequente do mês da efetiva prestação do serviço, no qual deverá vir instruído com todas as 

certidões de regularidade exigidas no momento da contratação, sob pena de não ser efetuado o 

pagamento enquanto perdurarem as pendências fiscais, sendo o pagamento efetuado 

imediatamente após a regularização das pendências. 

5.7. Produzir e submeter a CONTRATANTE, junto com a Nota Fiscal, relatório analítico que 

contenha o resumo das atividades prestadas. 

5.8. Informar no corpo da Nota Fiscal as seguintes descrições: número deste Contrato, número 

do Pedido (P-003), número do Chamamento de Contratação (CS-003/2018); e as 

competências a que se refere à prestação dos serviços, sob pena de não ser pago o valor 

referente à Nota Fiscal, caso não contenha estas informações. 

5.9. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão 

fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos 

protocolos internos e padronização da CONTRATANTE. 

 

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

6.1. O contrato terá a vigência de 18 (dezoito) meses, a partir da data da assinatura, podendo 

ser prorrogado por igual e sucessivo período,mediante termo aditivo.  

6.2. O pagamento será efetuado até o 20 (vigésimo) dia do mês subsequente ao daprestação 

dos serviços. 

6.3. O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após comprovação dos 

recolhimentos estabelecidos pelas Legislações pertinentes. 

 

7. TERMOS OBRIGATÓRIOS NA PROPOSTA:  
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7.1. A Proposta deverá seguir os seguintes ditames: 

7.1.1. Apresentada impressa, datada e rubricada e conter as seguintes condições: 

a) Indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, 

contados da data de apresentação; 

b) Ser cotada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo 

todos os custos com eventuais despesas trabalhistas, despesas necessárias ao cumprimento 

integral do objeto ora publicado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a 

qualquer título posteriormente. 

a) Todos os itens de acordo com o Termo de Referência - Anexo I, contendo os seus 

respectivos preços e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Processo 

Seletivo; 

b) O prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

apresentação da proposta. 

 

8. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

8.1. É de responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer ônus ou encargos 

decorrentes das legislações fiscais, trabalhistas e sociais referentes aos seus funcionários. 

8.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer 

época, comprovante dos recolhimentos dos encargos decorrentes pertinentes ao Contrato. 

8.3. Todo e qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre a prestação dos serviços 

objeto deste contrato será arcado pela CONTRATADA. 

8.4. As empresas vencedoras deste processo deverão apresentar as certidões constantes do 
item 3.4 deste Edital, a título de pagamento pelo serviço prestado. 

8.5. O CENTEDUC - Centro de Soluções em Tecnologia e Educação poderá revogar ou 
anular este processo, no todo ou em parte. 

8.6. Esta seleção não obriga o CENTEDUC a formalizar o contrato, podendo a mesma ser 
anulada ou cancelada pela Superintendência com anuência da Presidência, ouvido o setor 
responsável pela seleção de fornecedores. 

8.7. A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições deste ato 
convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que expressamente contrarie 
suas normas. 

8.8. Poderá o CENTEDUC deixar de contratar com a proponente, se tiver conhecimento de 
fato ou circunstância superveniente que comprometa sua idoneidade financeira, capacidade 
técnica ou administrativa, sem que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a 
que título for. 
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8.9. É facultado ao CENTEDUC em qualquer fase da contratação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

8.10. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da contratação. 

8.11. A empresa vencedora deverá encaminhar toda documentação solicitada, bem como os 
anexos devidamente preenchidos em no máximo 5 (cinco) dias após notificada do resultado 
do certame. 

8.12. Toda a documentação deverá ser encaminhada preferencialmente em papel timbrado, 
devidamente carimbada, assinada e datada, para o endereço constante no rodapé do presente 
documento ou, ainda, para o e-mail centeduc@gmail.com, identificando oEdital de 
Chamamento de Contratação a que se refere. 

8.13. As propostas deverão ser enviadas conforme descrito na cláusula anterior até o dia 03 de 
Setembro de 2018, sob pena de não participação no certame. 

8.14. A sessão de abertura dos envelopes lacrados ocorrerá na Rua 101, Nº 35, Qd. F-17A, Lt. 
03, Setor Sul, Goiânia-GO, às 15h00min do dia 03de Setembro de 2018. 

8.15.No caso de não recebimento de propostas ou quando estas forem insuficientes para 
comparação de mercado, o prazo para recebimento das mesmas será prorrogado por igual 
período àquele disposto no ato de convocação, por exclusivo critério do CENTEDUC. 
 

 
Goiânia, 28 de Agosto de 2018. 

 
___________________________ 

FERNANDO LANDA SOBRAL 
DIRETOR PRESIDENTE 

CENTEDUC 
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ANEXO 01 
PROCESSO n°. 03/2018 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 
Ao  

CENTEDUC – Centro de Soluções em Tecnologia e Educação 

Ref.: PROCESSO n°. 03/2018 

 

Prezados Senhores, 

_____(nome da empresa)____, CNPJ/MF n°. _______________, sediada __(end. completo) 

____________, telefone _______, e-mail ________________, representado por 

____________, C.I./RG n°. ______________e CPF sob o n°. __________, tendo examinado 

a Edital de Chamamento de Contratação n°. 003/2018, venho apresentar a presente proposta 

para a prestação dos serviços, conforme planilha e condições abaixo, já com todos os custos 

diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.  

1.Contratação de CARTÃO COMBUSTÍVEL, para atender às necessidades do CENTEDUC 

- Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, concernente ao objeto do Chamamento nº 

09/2016/SED/GO, Lote nº 5. 

 

2. Detalhar todos os serviços e inserir os respectivos valores. 

 

3. A validade da proposta será de __ (____) dias. 

 

Localidade, ___ de _________de 2018. 

 

____ (assinatura) ____ 

(Nome e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO 02 
PROCESSO n°. 03/2018 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _________________, com 

sede na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) 

Sr(a)___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

_________SSP_____ e do CPF nº. _______________________, DECLARA para fins do 

disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 

9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e também que os integrantes do quadro societário da nossa empresa não possuem 

qualquer vínculo com o CENTEDUC – CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E 

EDUCAÇÃO. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
___________, em _____ de _______ 2018. 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO 03- OBS: Somente para empresas optantes do Simples Nacional 

 
PROCESSO n°. 03/2018–EDITAL DE CHAMAMENTO DE CONTRATAÇÃO N° 

03/2018 
DECLARAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 
 
Ilmo. Sra. – Superintendente Executiva 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº. 

(___________), DECLARA ao CENTEDUC, para fins de não incidência na fonte do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da 

Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 

1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples 

Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I - preenche os seguintes requisitos: 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 

assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 

patrimonial; 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a 

legislação pertinente; 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de 

informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, 

eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação 

destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 

9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às 

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 

299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990). 

___________, em _____ de _______ 2018. 
___________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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