
 

 
 

ANEXO IV 
  
DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO 
EM FLORIANÓPOLIS/SC OU RESPECTIVA REGIÃO METROPOLITANA  
  
 Declaro, para fins de habilitação no que tange à qualificação técnica da proposta no Pregão 
Eletrônico n. 09/2019, em conformidade ao item 8.9.4 do Edital, licitação cujo objeto é 
“contratação de prestação de serviços de impressão do tipo “outsourcing”, fornecimento de 
solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa, com fornecimento de 
equipamentos em regime de locação, bem como de materiais de consumo (exceto papel), 
serviços de manutenção preventiva e corretiva”, que a (Razão social da licitante), CNPJ 
(preencher com o CNPJ/MF), possui, na presente data:  
 (  ) escritório na cidade ou região metropolitana de Florianópolis/SC, na condição de:   
 (  ) matriz 
 (  ) filial    
localizada no seguinte endereço: (preencher com o logradouro, número, complemento, bairro 
e CEP do escritório).  
  
  Declaro ainda manter a referida unidade em atividade durante toda a vigência do contrato, em 
caso de adjudicação de nossa proposta.  
 
Ou (Em caso de inexistência de escritório na região metropolitana de Florianópolis) 
 
Declaro, para fins de habilitação no que tange à qualificação técnica da proposta no Pregão 
Eletrônico n. 09/2019, em conformidade ao item 8.9.4 do Edital, que a (Razão social da 
licitante), CNPJ (preencher com o CNPJ/MF), instalará escritório (matriz ou filial) na cidade de 
Florianópolis ou na região metropolitana, o que será comprovado ao CAU/SC, no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto 
no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SLTI/MP nº 05/2017, sob pena de inabilitação e de sofrer 
as sanções administrativas previstas na legislação, Edital e anexos. 
 
Declaro ainda manter a referida unidade em atividade durante toda a vigência do contrato, em 
caso de adjudicação de nossa proposta.  
 
  
  
 (Local e data da declaração).  
  
 ____________________________   

(Assinatura, nome legível, CPF do representante legal da empresa, carimbo da 
empresa) 


