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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2022 

 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE PARTITURAS PARA USO NOS ENSAIOS 

DA BANDA, ORQUESTRA E ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO”. 
 

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 

 

PROCESSO N.º 3.480/2022 

TIPO DO PREGÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM  

 

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Municipal de Administração, torna 

público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 

Processo Administrativo nº 3.480/2022, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei 

Municipal nº 3940/03, o Decreto 8.423/10, as Leis Complementares 123/06 e 147/14 e a Portaria 

10.541/2021, mais as cláusulas e condições estabelecidas pelo presente edital.  

 

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 

CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 12 DE JULHO DE 2022 ÀS 14h00 HORAS. 

 

A sessão de processamento do pregão será realizada na sala da Unidade de Suprimentos, no Paço 

Municipal, na Av. Brasil, n.º 85, Centro - Americana /SP, iniciando-se no dia 12 DE                    

JULHO DE 2022, ÀS 14h00 HORAS e será conduzida pela Pregoeira Luciane Carloni Gomes 

de Assis, com auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do Processo em epígrafe. 

O edital estará a disposição dos interessados a partir de 29 de Junho de 2022, na Prefeitura 

Municipal de Americana - Unidade de Suprimentos, sito à Avenida Brasil, n.º 85 – 1.º andar – 

centro - Americana (SP), das 09h00 às 16h00, ou no site www.americana.sp.gov.br. Todas as 

informações referentes a este Pregão serão fornecidas pela mesma Unidade ou pelo fone/fax:(19) 

3475-9046.  

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

1.1 Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 Anexo I -  Modelo Proposta Financeira; 

 Anexo II - Termo de Credenciamento; 

 Anexo III - Modelo de Declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação; 

 Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo 

de contratar; 

 Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de fato superveniente e impeditivo à 

sua habilitação; 

 Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do 

art. 7.º da Constituição Federal.  

 Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento na condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte; 

 Anexo VIII – Declaração de Inexistência de Vínculo. 

 

http://www.americana.sp.gov.br/
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2. -  OBJETO  

2.1. - O presente pregão tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE PARTITURAS 

PARA USO NOS ENSAIOS DA BANDA, ORQUESTRA E ESCOLA DE MÚSICA DO 

MUNICÍPIO”, de acordo com as especificações constantes do ANEXO I. 

 

2.2. – O orçamento prévio encontra-se registrado na planilha de orçamento do processo e 

disponível para consulta na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, na 

Av. Brasil, 85, no horário das 9:00 às 16:00 horas. 

 

3.- PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira, após o 28º (vigésimo oitavo) dia 

corrido do aceite da nota fiscal. 

3.1.1. Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 

para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 

nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 

caso, correção sobre os valores. 

3.1.2. O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira após o 28º (vigésimo oitavo)dia 

corrido do aceite da nota fiscal. A contratada deverá apresentar a Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos 

termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e a Certidão de Regularidade Fiscal – 

CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, para fins de comprovação das condições de 

habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal 8.666/93. 

3.1.3. O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento. 

 

4.-  RECURSOS ORÇAMENTARIOS  

4.1  Os recursos orçamentários correrão por conta da dotação 02.08.01.44.90.52 – Ficha 255 - 

Secretaria de Cultura e Turismo. 

 

5. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 

funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de: 

5.1.1. - empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

5.1.2. - empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

Americana; 

5.1.3. - empresas que estiverem sob falência; 

      5.1.4. - consórcios ou grupos de empresas;  

  5.1.5. – empresas que se enquadrem nas vedações do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

     6. - CREDENCIAMENTO 

6.1. - No dia, hora e local estipulados neste edital, os licitantes deverão estar representados por 

agentes credenciados, e identificados através de documento oficial de identificação que contenha 

foto, e ainda através dos seguintes documentos: 

 

a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, o contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no original ou em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial, no qual 
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estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

 

b) tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove poderes do mandante 

para a outorga. 

c) Termo de credenciamento (ANEXO II) ou Procuração do que trata o item 6.1 - b. 

 

d) Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação (ANEXO III) 

e) As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar declaração conforme 

modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital visando ao exercício do direito de preferência e 

fruição do benefício de habilitação com irregularidades fiscal e trabalhista, e apresentada, 

preferencialmente, FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta Financeira) e nº 2 (Habilitação). 

 

f) Declaração de Inexistência de Vínculo (ANEXO VIII).   

 

6.1.1. – Os documentos constantes do item 6.1 deverão ser entregues ao Pregoeiro, 

SEPARADAMENTE dos envelopes de Proposta Financeira e Habilitação. 

 

6.2. – Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa. 

 

6.3. - Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio ao Pregão e juntados 

ao processo administrativo. 

 

7. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

7.1. - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

02 envelopes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N.º “01” – PROPOSTA FINANCEIRA 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2022 

PROCESSO N.º 3.480/2022 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 
 

 

ENVELOPE N.º “02” - HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2022 

PROCESSO N.º 3.480/2022 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 

7.2. - A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 

licitante que poderá inserir as informações faltantes.  
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7.3. - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope “02” – Habilitação antes do envelope 

“01” – Proposta Financeira, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele 

novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado o fecho por todos os presentes.  

 

7.4. - A proposta deverá ser elaborada pela empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto 

às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

 

8. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA FINANCEIRA 

8.1 - A proposta financeira deverá seguir o modelo constante do ANEXO I. 
 

8.2. - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto deste edital e seus anexos, sem que caiba direito à proponente reivindicar custos 

adicionais. 

8.2.1. - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 

acréscimos a qualquer título. 
 

8.3. - A validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da proposta, e 

do lance será de 90 (noventa) dias, contado da data da abertura da sessão pública do pregão.  
 

8.4. - A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 

8.5.  - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

8.5.1. - Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 

aplicável; 

8.5.2. - Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

8.5.3. - Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital. 

 

9. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

9.1 - Para efeitos de habilitação, o licitante que ofertar menor preço, inclusive as microempresas e 

empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope n.º 02 - habilitação os 

seguintes documentos: 

 

9.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 

a) Ato de criação do licitante conforme o caso; 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e 

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria 

em exercício; 

 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 



Prefeitura  Municipal  de  Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 032/2022 

                                     Pág.5 /22  

  9.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 9.1.1 não 

precisarão constar do Envelope n.º 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei 8.666/93): 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, 

comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, 

relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo 

de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 

(Acessar o link www.tst.jus.br/certidão). 

f1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Equipe de Apoio no 

momento de apresentação dos documentos de habilitação 

 

9.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 da Lei 8.666.93): 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica;  

 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica;  

b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor.  

 

c) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de 

Recuperação Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de 

apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.  

 

d) Fazer prova de possuir capital social registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo 

não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação comprovado através da 

apresentação do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta 

Comercial no caso do capital social e do balanço patrimonial no caso do patrimônio líquido ou 

patrimônio social. 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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9.1.4 – DEMAIS EXIGÊNCIAS 
a) Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de contratar com a 

Municipalidade - (ANEXO IV). 

 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo à sua habilitação (ANEXO V). 

 

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de não 

contrariar as proibições insertas no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal (Lei 

Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999), modelo constante no ANEXO VI. 

 

OBSERVAÇÃO: Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e 

extrajudicial devem apresentar as declarações nos termos que seguem:  

 

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura 

do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o 

administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo 

e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a 

LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 

assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 

obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

 

9.1.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n.º 123/06, art. 43, caput). 

9.1.5.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e, 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC n.º 

123/06, art. 43, § 1º). 

9.1.5.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.1.5.1, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar 

os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 

10.520/02 ou revogar a licitação (LC n.º 123/06, art. 43, § 2º). 

 
 

9.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo 

cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por 

um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos, 

preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

9.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 

prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade 

de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

 



Prefeitura  Municipal  de  Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 032/2022 

                                     Pág.7 /22  

9.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

9.2.4 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente 

com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

 

9.2.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal 

forma que não possam ser entendidos. 

 

9.2.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

 

9.2.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, e se for a filial, todos 

os documentos deverão ser da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente pela matriz. 

 

9.2.8 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 

estabelecimentos, disposta nos itens 9.1.1 a 9.1.4; 

 

9.2.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará 

a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 9.1.5.1 e 

seguintes deste edital. 

 

9.2.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 

sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 

eletrônico. 

 

9.2.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 

cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de 

diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 

 

10. - DA  SESSÃO  PÚBLICA  DE  ABERTURA  DO  PREGÃO 

10.1. - Os interessados entregarão, à equipe de pregão, os documentos do Credenciamento 

conforme item 6. Após a conferência dos mesmos, deverá ser entregue os envelopes “01” - 

Proposta Financeira e “02” - Documentos de Habilitação, até a data e horário estabelecido no 

preâmbulo do Edital. 

 

10.2. - A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 

ordenando-as em ordem crescente de valor. 

 

10.3. - Em seguida identificará a proposta de menor preço, cujo conteúdo atenda as especificações 

do edital. 

 

10.4. - As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor 

preço, serão classificadas em ordem crescente. 

 

10.5. - O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo  
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objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital. 

 

10.6. - Não havendo, no mínimo, três propostas válidas, serão selecionadas até três melhores 

propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

10.7. - Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os 

proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 

 

10.8. - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de 

forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço. 

 

10.9. - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor.  

 

10.10. - Será admitida a redução mínima de um lance para outro de acordo com valor estipulado 

que será decidido em sessão entre o Sr. Pregoeiro e licitantes. 

 

10.11. - A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.12. - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta  

escrita de menor preço e o valor estimado para a licitação. 

 10.12.1. - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação 

será efetuada por sorteio, na mesma sessão, observando-se o critério de desempate e direito de  

preferência de contratação das ME´s e EPP´s, previstos na Lei Complementar 123/2006. 

 

10.13. - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao 

pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

 

10.14. - Declarada encerrada a etapa de lances e for constatado o empate, será assegurado como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/06. 

10.14.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais  ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta melhor classificada. 

10.14.2 - Para efeito do disposto no item 10.14 deste edital, ocorrendo empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, 

querendo apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
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habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital. 

c) Na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de 

conformidade com o disposto no § 1º. do artigo 43 da Lei Complementar 147/14. 

 d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.14.1 deste edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentar melhor oferta. 

10.14.3 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 10.14 deste 

edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

10.14.4 - O disposto no subitem 10.14 deste edital, somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10.15. -  O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

10.16. - Considerada aceitável a proposta de menor preço  obedecidas as exigências fixadas no 

edital, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

 

10.17. - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10.18. - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado  vencedor. 

 

10.19. - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

 

10.20. -  A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro 

em ata da síntese das suas razões. 

 

10.21. - O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo. 

 

10.22. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.23. - A falta de manifestação motivada do licitante na sessão, importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

10.24. -  Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 

fases preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, 

ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova 

sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  
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11. -  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. - Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 

certame ao licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação para a Autoridade 

Competente 

 

11.2. - Caso haja manifestação para apresentação de recurso,  os interessados poderão apresentar 

memoriais, dirigidos ao Pregoeiro, na forma do tópico 15.4 deste Edital, no prazo de três dias, 

contados do dia subseqüente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia 

útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 
 

12. - CONTRATAÇÃO 

12.1. Considerando que a presente aquisição será para entrega única e imediata, nos termos do art. 

62, §4º da Lei Federal nº 8.666/93 fica dispensada a formalização de termo de contrato, sendo que 

este será substituído por nota de empenho e autorização de fornecimento. 

 

13. - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

13.1. -  No recebimento e aceitação dos produtos, serão observadas, no que couber, as disposições 

contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º  8.666/93 e suas alterações. 

 

14. PENALIDADES 

14.1. - A desistência da proposta, lance ou oferta, a falta de entrega ou apresentação de 

documentação falsa exigida para o certame, a recusa em prestar o objeto licitado, bem como em 

assinar o Contrato Administrativo no prazo estabelecido no edital, quando o licitante for 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão: 

 14.1.1. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

município de Americana e cancelamento do seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

município de Americana, pelo período de até 05 (cinco) anos. 

 14.1.2. – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

14.2. - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 

seguintes penalidades: 

14.2.1. - multa de 1% (um por cento) ao dia, por atraso na prestação do objeto, sem 

justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do Pedido de Compra, até o 5.º 

(quinto) dia útil, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 14.2.2. desta Cláusula. 

14.2.2. - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Pedido de Compra, 

no caso de descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer obrigações, e no caso de 

rescisão administrativa  por ato de responsabilidade da empresa. 

14.2.3. - na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, 

aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Americana, 

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

14.2.4. - declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 

dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Americana, que será concedida sempre que 

contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo de 24 

(vinte e quatro) meses. 
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14.3. - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa contratada com a Prefeitura de Americana ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 

judicialmente. 

14.4. - As penalidades previstas neste subitem têm caráter de sanção administrativa, 

conseqüentemente, a sua aplicação não exime a contratada de reparação das eventuais perdas e 

danos que seu ato punível venha acarretar ao município de Americana. 

14.5. - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis. 

14.6. - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou 

a contratada poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, 

quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

14.6.1. - desclassificação ou inabilitação, se a seleção se encontrar em fase de 

julgamento; 

14.6.2. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Americana, cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

Município de Americana e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

15. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

15.1. - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 

convocatório do pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas, podendo este ser formalizado por meio de 

requerimento endereçado ao pregoeiro, devidamente protocolado no Protocolo Geral, à Av. Brasil, 

n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhado por meio do e-mail:  

luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00. 

 

15.2. – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Pregoeira e encaminhadas 

por intermédio do e-mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br aos cuidados da Unidade de 

Suprimentos ou protocoladas pelos interessados até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada 

para recebimento das propostas na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo Geral, à Av. 

Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP), no horário das 09h00 às 16h00. 

  

15.3. - As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 

informal. 

 

15.4. - Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo 

Geral, à Av. Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhados por meio do e-

mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00 horas. 

 

15.5. - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16. DISPOSIÇÕES  GERAIS 

16.1. -  A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas 

as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 

 

16.2. - Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação entregues após o horário estabelecido 

no preâmbulo deste Edital. 

 

16.3. - É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
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16.4. - Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

16.5. - Os licitantes assumem  todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

do resultado do processo licitatório. 

 

16.6. - Os licitantes são responsáveis pela veracidade das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

16.7. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 

Municipio de Americana. 

 

16.8. - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram 

sua inabilitação ou desclassificação. 

 

16.9. - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, ficarão à 

disposição para retirada na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, após a 

celebração do contrato. 

 

16.10. - Informações sobre o andamento da licitação, poderão ser obtidas nos dias úteis de 09:00 

às 16:00 horas, no endereço constante do preâmbulo do edital, ou através do fone: (19) 3475-9046. 

 

16.11. - No que for omisso este edital, aplicar-se-ão as disposições das Leis 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Federal n.º 10.520/02 e Decreto Municipal n.º 8.423/10. 

 

16.12.  - Para todas as questões divergentes, oriundas da presente licitação, não  resolvidas  

administrativamente,  será  competente  o foro desta cidade e Comarca de Americana, excluído 

qualquer outro.     

 

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, 27 DE JUNHO DE 2022. 
                                                                                         

                                    

                                   

                                                                         Autorizo a publicação oficial  
 

 

    _______________________________________ 

                                                                                      José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores  

                                                                                   Secretário Adjunto de Administração  
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ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  

PREGÃO PRESENCIAL: 032/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 3.480/2022 

Proponente: _______________________________________________________________ 

Endereço:  ________________________________________________________________ 

Bairro:  ___________________________________________________________________ 

CEP: __________________ Cidade: _______________________ Estado: _____________ 

Telefone: _______________ Fax: ___________________E-mail______________________ 

 

       
ITEM 

 

 

 

Produto Unid. Qtde. Valor Unit. 

R$ 

Valor 

Total  

R$ 

1 Estante  utilizada por Orquestras e Bandas 

Sinfônicas 
-  Deve possui regulagem de altura 

- Material: Ferro e Madeira 

- Pés de borracha antiderrapantes para maior 

estabilidade  

- Prancheta em Madeira 

- Cor das ferragens: Preto 

Dimensões Aproximadas: 

- Prancheta:  medidas aproximadas 42,5 Cm Largura 

x 30 Cm Altura 

- Apoio: 3,5 Cm de Altura 

- Regulagem: Altura Mínima: 93 Cm - Altura 

Máxima: 1,37 Mt 

- Peso aproximado: 1.95 Kgs 

(Vide modelo similar abaixo)  

 

 

 

Pçs 50   

2 Estante regulável para partituras 
- Deve Possuir regulagem de altura 

- Altura mínima: 51 cm 

- Altura máxima: 1,65 mt 

- Capacidade para pastas de até 200 folhas 

- Material: Ferro 

- Cor das ferragens: Preto 

- Deve via acompanhada de  bag em nylon 

(individual)  

(Vide modelo similar abaixo) 

Pçs 40   
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3 ESTANTE PARA PARTITURAS SUPORTE 

REFORÇADO EM AÇO com as seguintes 

especificações técnicas: 
• Cor: Preto 

• Inclinação: Regulável 

• Bookplate: Destacável para fácil transporte 

• Trava folhas (mantem as folhas no lugar) 

• Material: Aço carbono Resistente 

• Perna do tripé ajustável para armazenamento 

• Altura Mínima e Máxima até o apoio da partitura: 

Min. 42cm / Máx. 103cm 

• Altura Mínima e Máxima até a parte final da base: 

Min. 70cm / Máx. 142cm 

• Placa móvel nas dimensões: C: 41 x L: 2cm x A: 

28cm 

• Dimensão total do produto desmontado: 50cm x 

29,5cm x 8cm 

• Peso: 1,90 Kg 

(Vide modelo similar abaixo) 

 

 

Pçs 50   

 

Serão aceitas até 03 (três) casas decimais no preço unitário do item ofertado. 

 

A (s) licitante (s) vencedora (s) deverá (ao) apresentar, no prazo de 48 horas, do término da 

sessão: 

 

1) A proposta de preços atualizada. 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira 

após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal. A contratada deverá apresentar a 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e 

a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, para fins de 

comprovação das condições de habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal 

8.666/93. 

 

 

 

CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues na Secretaria de Cultura e 

Turismo, à Rua das Palmeiras, 08, Jardim São Paulo, Americana/SP, no prazo de 30 (trinta) dias 

após o envio da Autorização de Fornecimento.  O frete será por conta da vencedora.  

 

 

 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS, a contar da data da entrega da proposta. 

 

(Local) ______________________________, ______ de __________________ de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura do interessado) 
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ANEXO II 

 

                           TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE PARTITURAS PARA USO NOS ENSAIOS 

DA BANDA, ORQUESTRA E ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO”. 

 
 

A empresa ________________________________, com sede na ___________________CNPJ n.º 

_________________, representada pelo (a) Sr. (a) __________________, CREDENCIA o (a) Sr. 

(a) ________________________(CARGO), portador (a) do R.G. n.º ____________________e 

CPF. n.º ________________________, para representá-la perante a Prefeitura Municipal de 

Americana em licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 032/2022, podendo formular lances, 

negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 

recursos em todas as fases licitatórias. 

 

                              _________________ (SP), aos ________ do mês de __________ de 2022. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

 

Obs: Esta procuração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), FORA DOS ENVELOPES, no 

ato da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE PARTITURAS PARA USO NOS ENSAIOS 

DA BANDA, ORQUESTRA E ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO”. 

 

 

A empresa ___________________________, localizada na ___________________, CNPJ n.º 

__________________, por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela 

presente declarar o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada 

a inveracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as 

sanções previstas no artigo 7º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, além das disposições do 

Decreto Municipal n.º 8423/10.  

 

_____________________, aos _____ dias do mês de ________________ de 2022. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES, no ato 

da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa 

______________________________, não está suspensa temporariamente de participar em 

Licitação pública, e que não possui impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Americana. 

 

Declaro, ainda, que a empresa em tela, não sofreu declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com as Administrações Públicas: Federal, Estaduais ou Municipais. 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

 

 

__________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO À SUA 

HABILITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE PARTITURAS PARA USO NOS ENSAIOS 

DA BANDA, ORQUESTRA E ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO”. 

 

 

Prezados Senhores:  

A empresa ________ (Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço 

Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara sob 

as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no 

Pregão Presencial n.º 032/2022. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Cargo:  

Carteira de Identidade n.º 

CPF n.º 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ART.  7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2022 

 

 

(Nome da empresa) __________________________________________________ inscrita no 

CNPJ n.º ______________________________________ por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________ portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º ______________________ e CPF n.º _______________________________, 

DECLARA para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

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

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

__________________________________ 

(representante legal) 

 

(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, 

que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui 

qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista 

somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei 

complementar, no procedimento licitatório do Pregão nº 032/2022, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Americana. 

 

 

_______________________________ 

(Local e Data) 

 

________________________________ 

(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE 

SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 
 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas 

da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em seu quadro 

de sócios e/ou dirigentes: membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, nos termos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

    

(Local e Data) 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ e entregue à Pregoeira , FORA DOS ENVELOPES no momento da 

abertura da sessão do Pregão. 

 

 

 

 

 


