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EDITAL N º 331/2.020 

14/01/2.020 

PREGÃO PRESENCIAL N º 002/2.020 

PROCESSO N º 002/2.020 

 
A CHEFE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO da 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE PENÁPOLIS - EMURPE, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, 

com a Lei Federal 10.520/02, com a Lei Complementar Federal 123/06, com o Decreto 

Municipal 2.342/05, com o Decreto Municipal 2.352/05 e com o Decreto Municipal 

2.858/08, torna pública a abertura, nesta Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis 

- EMURPE, através do Serviço de Compras, o PREGÃO PRESENCIAL N º 002/2.020, TIPO 

MENOR PREÇO, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA OS 

SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO 

RESERVATÓRIO ELEVADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO  EM 

ANEXO, sob regime de execução por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, cujas 

informações poderão ser obtidas no Serviço de Compras, situado na Avenida Marginal 

Maria Chica, nº 1.400, Centro, Cep- 16.300-005, em Penápolis/SP, ou através dos telefones 

(18) 3654-2500, ramal 2538. O Edital estará disponível nesta empresa em mural ou poderá 

ser solicitado por e-mail (rose.compras@penapolis.sp.gov.br). A sessão pública de 

recebimento dos envelopes, credenciamento e Sessão de Lances ocorrerá às  9:00horas  do 

dia 30/01/2.020, na Sala de compras  da Prefeitura Municipal de Penápolis-SP.  

 

1-O OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. O presente pregão pretende contratar Empresa Especializada para os Serviços de 

Impermeabilização e Instalações hidráulicas no Reservatório Elevado, conforme 

memorial descritivo e projeto em anexo. 

1.2. Os materiais utilizados deverão obedecer às normas e padrões da ABNT e INMETRO, 

quando couber, assim como atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se 

esperam, conforme determina o Código do Consumidor. 
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1.3. O prazo máximo para o fornecimento e instalação será de 30 ( trinta dias ), a contar da 

emissão da “ Ordem de Serviços”. 

1.4. As empresas proponentes deverão oferecer garantia mínima de 12 ( doze) meses para 

o serviço instalado. 

1.5. As empresas interessadas em participar do certame deverão realizar Vistoria Técnica 

na unidade que será atendida, a fim de conhecer o local onde será instalado o serviço e 

formular sua proposta. 

1.6. Valores de referência: 

1.6.1- Fornecimento dos equipamentos e mão de obra dos serviços, preço médio de R$ 

13.433,33 (treze mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 

 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

2.1 – No dia e horário acima determinado, será realizada sessão pública, para recebimento 

dos envelopes contendo as propostas e a documentação, cumprindo ao interessado ou ao 

seu representante, identificar-se e comprovar a existência dos necessários poderes para 

formulação de propostas/lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 – Para credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente deverá se apresentar, 

pessoalmente se pessoa física, ou, se pessoa jurídica, por representante legal da empresa 

interessada ou por procurador que a represente através de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, e responda por sua representada. 

3.2 – O credenciamento far-se-á por meio dos seguintes documentos, os quais deverão 

ser apresentados fora dos envelopes: 

3.2.1 – Se o licitante for pessoa física, cópia autenticada do RG (Carteira de Identidade) e do 

CPF (Cadastro de Pessoa Física); 

3.2.2 – Se o licitante for pessoa jurídica: 

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

(CNPJ); 

b) Cópia autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual; 
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c) Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Cópia autenticada da inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e) Cópia autenticada do 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; 

f) Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração com firma 

reconhecida do representante legal da empresa, se for representada por procurador, a fim 

de comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas/lances e 

amplos poderes para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

3.2.3 – Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração de ciência 

de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (anexo I – modelo 1).  

3.2.4 – Nos termos do art.48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, este certame será 

aberto com predileção das ME's e EPP's, desde que haja, no mínimo, três fornecedores 

competitivos enquadrados como ME ou EPP, e, também, contanto que o tratamento 

diferenciado e simplificado para as ME's e EPP's seja vantajoso para a Emurpe ou não 

represente prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado (art.49, incisos II e 

III, da Lei Complementar 123/2006). 

3.2.5 – As empresas que desejarem se utilizar dos benefícios da Lei Complementar 123/06 

deverão apresentar declaração fora do envelope, sob as penas da lei, de que cumprem os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte (EPP), credenciando-as a usufruir do tratamento favorecido, estabelecido nos artigos 

42 a 49 da Lei Complementar 123/06, devidamente assinado pelo representante legal da 

empresa, conforme anexo II (modelo 2) do presente edital. 

3.2.6 – Declaração de que atende às normas relativas à saúde e à segurança do trabalho. 

 

4- DA VISTORIA TÉCNICA 

4.1 – As empresas interessadas em participar da licitação deverão realizar a vistoria 

técnica, a fim de conhecer o local onde será realizado o serviço e formular sua proposta. 
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4.2- A vistoria deverá ser agendada no Setor de Compras da EMURPE, localizado no Paço 

Municipal Avenida Marginal Maria Chica, nº 1.400 Centro, ou através do telefone (18 ) 

3654 2537- 2538, com expediente ao público das 08 h às 16 h, de segunda à sexta-feira. 

4.3- Os interessados receberão o “Atestado de Vistoria Técnica” que deverá ser 

apresentado no dia da sessão, no Envelope nº 02 “ Documentos de Habilitação “. 

4.4- Será cobrada uma taxa de R$ 10,00 (dez reais), referente à cópia do projeto e 

sua especificações, o qual deverá ser anexado a guia do recolhimento junto à 

documentação de apresentação. 

5 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS (conforme Anexo VIII – modelo 8). 

5.1 – O proponente deverá apresentar a sua proposta em um envelope fechado, com 

indicação de que se trata de “ENVELOPE PROPOSTA”, para o PREGÃO PRESENCIAL N º 

002/2020, devendo conter: 

a) Razão social, número do CNPJ/MF e endereço completo da empresa proponente, se for 

pessoa jurídica, ou nome completo, número do CPF/MF e endereço completo do 

proponente, se for pessoa física. 

b) Especificação completa, preço individual, total e marca dos produtos ofertados, sendo: 

b.1) Os preços contidos na proposta deverão incluir todos os custos, despesas e impostos, 

devendo os produtos ser entregues sem ônus adicional. 

b.2) Os produtos deverão ser entregues em etapas e através de requisição de materiais. 

c) Validade da proposta (não inferior a 60 dias, a contar da Sessão Pública deste Pregão). 

d) Condição de pagamento, que deverá ser com 30 (trinta) dias, após entrega.    

e) Declaração de comprometimento de entrega (anexo III – modelo 3).                                    

f) Declaração de aceitação plena e total das condições deste Edital (anexo IV – modelo 4). 

g) Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração (conforme anexo V – modelo 5). 

h) Prazo de entrega dos produtos. 

i) Assinatura e identificação do responsável pela proposta.                                          

                                           

6 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
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6.1 – O proponente deverá apresentar em um envelope fechado, com indicação de que se 

trata de “ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO”, para o PREGÃO PRESENCIAL N º 002/2.020, 

devendo conter: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal. 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

d) Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS).  

e) Prova de regularidade para com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme 

determinações da Lei 12.440/2011. 

g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor na sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

h) Declaração de não emprego de menores em conformidade com inciso XXXIII, do art. 7º, 

da CF/88 (art.27, inciso V, da Lei 8.666/93) (Anexo VI - modelo 6). 

i) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta (art.31, inciso I, da Lei 8.666/93). 

5.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto social (art.29, inciso II, da Lei 8.666/93). 

5.3 – A documentação deverá ser apresentada em cópia autenticada ou original extraído da 

internet. 

5.4 – As certidões que não contiverem validade deverão apresentar data de expedição de 

no máximo 6 (seis) meses anteriores à data de abertura dos envelopes.         

5.5 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, sendo-lhes assegurada a regularização pelo prazo de 5 (cinco) 

dias úteis improrrogáveis, de acordo com o art.43, §§1º e 2º, da Lei Complementar 123/06. 
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5.6 – Eventual certificado de registro cadastral, utilizado pelo licitante que o detiver, 

deverá estar válido dentro do período de 1 (um) ano estabelecido pelo art.34, caput, da Lei 

8.666/93. 

 

7 – DA SESSÃO PÚBLICA                                             

7.1 – No dia 30/01/2020, às 9:00 horas, na Sala do Serviço de Compras da Prefeitura 

Municipal de Penápolis, estabelecida na Avenida Marginal Maria Chica, nº 1.400, terá inicio 

a Sessão Pública deste Pregão, com o recebimento dos envelopes contendo as propostas e a 

documentação, devendo o interessado ou seu representante, identificar-se e comprovar a 

existência dos necessários poderes para formulação de propostas/lances e para a prática 

de todos os demais atos inerentes ao certame. 

7.2 – Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes. Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os 

envelopes, procedendo-se inicialmente a abertura dos envelopes contendo as propostas, 

verificando a sua conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório.  

7.2.1 – Após, serão classificadas as empresas para Sessão Pública de Lances. 

7.3 – O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos de, no mínimo, 

R$ 0,01 (um centavo de Real) cada, nos termos do art.11, letra “c”, do Decreto Municipal 

2.352/05, até a proclamação do vencedor.                                         

7.4 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 

poderão os autores das menores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

7.5 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 

caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

7.6 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 

abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 

menor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital e, se 

estiver em conformidade, será o licitante declarado vencedor.  
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7.7 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo 

declarado vencedor. 

7.8 – Nas situações previstas nos itens 6.4 e 6.7, o pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido o melhor preço. 

7.9 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando, a critério do Pregoeiro lhe será concedido 

o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

7-10 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

7.11 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

7.12 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação ao licitante vencedor.    

 

8 – DO JULGAMENTO 

8.1 – Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço 

global , desde que atendidas às exigências do Edital. 

 

10 – DA VALIDADE DA PROPOSTA E DA CONTRATAÇÃO 

10.1 – A empresa vencedora será convocada para, dentro do prazo improrrogável de 24 

(vinte e quatro) horas úteis corridas, contadas do recebimento da convocação, firmar o 

contrato, requisição de compra, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização 

de compra, ordem de execução de serviço ou instrumento equivalente, sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81, da Lei Federal 

8.666/93, eis que a recusa injustificada ensejará o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a às penalidades estabelecidas. 
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10.2 – A empresa vencedora que, convocada, não celebrar o contrato, requisição de 

compra, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de 

execução de serviço ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto 

licitado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, assim como será descredenciado do Sicaf ou 

dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o art.4º, inciso XIV, da Lei 

10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 

no contrato e das demais cominações legais. 

10.3 – Os preços não suportarão reajuste, nem realinhamento. 

 

11- DOS PAGAMENTOS 

11.1. O pagamento, à empresa proponente, será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da emissão da Nota Fiscal e os serviços devidamente concluídos no local 

da Obra “Creche Gimenes.  “ 

11.2. A empresa proponente deverá mencionar na NF-e a agência bancária e a conta 

corrente para ser efetuado o pagamento via depósito bancário. 

11.5. Caso a Emurpe atrase o pagamento devido à empresa proponente, o valor será 

atualizado conforme a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos 

termos do art.40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal 8.666/93. 

11.6. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica, será oriundo da dotação orçamentária 

3.3.90.39.00, conforme previsão de recursos orçamentários, de modo a assegurar o 

pagamento das obrigações decorrentes deste certame, no exercício financeiro em curso. 

11.7. Havendo devolução, pela EMURPE, da nota fiscal/fatura, por alguma inexatidão ou 

incorreção que apresente, os prazos e datas de pagamento serão contados da 

reapresentação e aceitação desta pela EMURPE. 

 

12 - DAS PENALIDADES 
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12.1 - Considerando-se a natureza dos serviços, o atraso injustificado na entrega do objeto 

licitado ensejará multa de mora de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, 

por cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso, calculados pro rata, até o limite de 120 

(cento e vinte) horas de atraso – 2% (dois por cento) – que será deduzido dos pagamentos 

que lhe forem devidos, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

12.2 - Se o atraso for superior a 120 (cento e vinte) horas, e não houver mais interesse da 

Emurpe no recebimento do objeto, sem prejuízo da multa de mora acima transcrita, será 

considerado inexecução total do objeto, aplicando-se, cumulativamente, multa de 10% (dez 

por cento) do valor contrato. 

12.3 - As multas aqui aludidas não impedem que a Emurpe rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas. 

12.4 - Se houver inexecução total ou parcial do objeto ou inadimplemento de qualquer 

cláusula contratual, a Emurpe poderá aplicar: 

a) Advertência, se houver apenas inadimplemento de qualquer cláusula contratual de baixa 

ou média criticidade; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos casos de inadimplemento de 

qualquer cláusula contratual de alta criticidade ou inexecução parcial do objeto; 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos casos de inexecução total do 

objeto; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

Órgãos Públicos, nos casos de inexecução total do objeto, pelo prazo de até 2 (dois) anos, de 

acordo com o art.87, inciso III, da Lei Federal 8.666/93, a ser infligida cumulativamente às 

demais penalidades. 

 

13- DAS OBRIGAÇÕES 

11.1 – Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e sociais decorrentes da 

aquisição, objeto desta licitação, bem como danos e prejuízos que a qualquer título causar à 

contratante e/ou a terceiros em decorrência da execução contratual, serão de inteira 

responsabilidade da licitante contratada. 

 

13- DAS CONDIÇÕES GERIAIS. 
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13.1 – Os produtos e serviços deverão ser entregues conforme especificações do item 1 do 

presente Edital. 

13.2 – Os produtos que não atenderem às especificações acima solicitadas serão 

automaticamente devolvidos ao fornecedor, sem qualquer ônus à EMURPE. 

 

14- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

14.1 – Lei Federal 8.666/93. 

14.2 – Lei Federal 10.520/02. 

14.3 – Lei Complementar Federal 123/06. 

14.4 – Decreto Municipal 2.352/05. 

14.5 – Decreto Municipal 2.342/05.  

14.6 – Decreto Municipal 2.858/08. 

 

15-DO FORO 

15.1 – O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta 

licitação é o da Comarca de Penápolis, estado de São Paulo, excluído qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

16 – IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

16.1 – Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato 

Convocatório do Pregão. 

16.1.1 – As petições deverão ser protocoladas junto à Empresa Municipal Urbanização de 

Penápolis/SP, na Avenida Marginal Maria Chica, nº 1.400, Sala da Compras, dirigida à 

autoridade subscrita do Edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil. 

16.1.2 – Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

16.1.3 – Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação 

das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 

16.2 – Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao 

procedimento abaixo: 
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16.2.1 – Somente serão válidos os documentos originais; 

16.2.2 – Os documentos deverão ser protocolados na Empresa Municipal Urbanização de 

Penápolis/SP, na Avenida Marginal Maria Chica, nº 1.400, Penápolis/SP, sempre no horário 

de expediente; 

16.2.3 – Não protocolando na forma definida, a Administração não apreciará o teor dos 

citados documentos. 

 

17 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 

que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

17.2 – Será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos da sessão pública realizada para esta 

licitação, na qual serão registradas as impugnações fundamentadas porventura 

apresentadas pelos representantes legais presentes. 

17.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria Ata. 

17.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

17.4 – O Comunicado de abertura de licitação, o resultado do presente certame e as 

alterações, caso houverem, serão divulgados através de publicação no diário Oficial do 

Estado de São Paulo e por solicitação através do e-mail: 

(rose.compras@penapolis.sp.gov.br ). Os envelopes contendo os documentos de habilitação 

das demais licitantes serão devolvidos oportunamente, após a celebração do contrato, 

requisição de compra, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, 

ordem de execução de serviço ou instrumento equivalente. 

17.6 – O contratado tem a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação (art.55, inciso XIII, da Lei 8.666/93). 

 

18 – FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL: 

Anexo I – Modelo da Declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação. 
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Anexo II – Modelo da Declaração de Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo III – Modelo da Declaração de comprometimento de entrega. 

Anexo IV – Modelo da Declaração de plena aceitação das condições do Edital. 

Anexo V – Modelo da Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração. 

Anexo VI – Modelo de Declaração de não Contratação de Menor. 

Anexo VII – Modelo de da Proposta de Preços. 

 

 

  

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE PENÁPOLIS, 14 de janeiro  de  de 2.020. 

 

 

Márcia Arriero Marin 

Chefe Administrativo Financeiro - EMURPE 

 

 

 

 

ANEXO I 

 (modelo 1) 
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação do Edital ___/20 – Pregão Presencial ___/20– 

Processo ___/20. 

 

______________________, _______ de ___________ de 2020 

 

 

 

 

Assinatura e identificação do  
Representante legal da empresa 
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ANEXO II 

(modelo 2) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME,  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

 

 

Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME, ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

artigos 42 a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006. 

 

 

______________________, _______ de ___________ de 2020 

 

 

 

 

Assinatura e identificação do  
Representante legal da empresa 
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ANEXO III 

(modelo 3) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE ENTREGA 

 

 

 

Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que se 

compromete a entregar os produtos de acordo com os pedidos da EMURPE, conforme 

Edital ___/20 – Pregão Presencial ___/20 – Processo ___/20. 

 

 

 

 

______________________, _______ de ___________ de 2020. 

 

 

 

 

Assinatura e identificação do  
Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

(modelo 4) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

 

Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que aceita plena e 

totalmente as condições do Edital ___/20– Pregão Presencial ___/20– Processo __/20. 

 

 

 

______________________, _______ de ___________ de 2020. 

 

 

 

 

Assinatura e identificação do  
Representante legal da empresa 
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ANEXO V 

(modelo 5) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPLEDIMENTO LEGAL DE LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

A Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº .............................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) .................................. portador (a) da Carteira de Identidade nº 

........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, a inexistência de 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração da Empresa Municipal de 

Urbanização de Penápolis. 

 

 

______________________, _______ de ___________ de 2020. 

 

 

 

 

Assinatura e identificação do  
Representante legal da empresa 
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 ANEXO VI 

 
                                                                     (modelo 6) 
                                                                 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO  

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

 

 

____________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

CNPJ/MF n° _________________________, sediada em _________________________, Estado de 

________________________, no endereço _______________________________________________________, CEP 

_______________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

______________________________________________________________________, ______________________ 

(nacionalidade), _______________________ (estado civil), portador do RG nº 

____________________________, inscrito no CPF/MF nº _________________________, DECLARA, para fins 

de habilitação em processo licitatório, QUE NÃO HÁ, em seu quadro de pessoal, 

empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, nos 

termos do inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 1988, e inciso V, do artigo 

27, da Lei 8.666/1993. 

 

Local e data 

 

 

________________________________________________________ 

Representante legal 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

 

 

 A empresa __________________________________________________________ C.N.P.J. 

nº_________________________________________________ , localizada no endereço 

___________________________________________, por seu(s) representante(s) legal(is), DECLARA, sob 

as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

 

 

Data:  

 

 Assinatura: 
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ANEXO VIII 

 (modelo 8) 

 

Nome da Empresa (Razão Social): 

CNPJ: 

Endereço Completo: 

Fone/Fax: 

E-mail: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. 
 
MARCA 

 
VALOR 

 Contratação de empresa especializada para os 
serviços de impermeabilização e instalações 
hidráulicas no reservatório elevado, conforme 
memorial descritivo   

  

    

    

 

 

Condição de pagamento: 

Prazo de entrega dos produtos: 

Prazo de validade das propostas: 

Assinatura do responsável pela proposta 

Identificação/Nome: 

RG nº 

CPF nº 

 
 
 
 
 
 


