
Câmara Municipal de Cambé 
Estado do Paraná 

Edital de Pregão Presencial nº 003/2014 - CMC 

 

 1 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014 – CMC 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 – CMC 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

Cambé, 10 de novembro de 2014. 

 

 

COMUNICADO Nº 01 

RETIFICAÇÃO 

A Câmara Municipal de Cambé, Estado do Paraná, vem através deste, 

RETIFICAR, conforme relacionado abaixo, o Edital de Pregão Presencial nº 003/2014 – CMC e 

seus anexos. 

- Retificação nº 01 – Edital 

Onde:  

 “1. DO OBJETO 

(...) 

1.4.5 ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 

(inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002)”; 

Leia-se:   

“1. DO OBJETO 

(...) 

1.4.6 ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 

do Edital (inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002)”; 

 

 

- Retificação nº 02 - Edital 

Onde:  

“9. DA HABILITAÇÃO 

(...) 

9.3.4 Documentos Complementares: 

(...) 

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 

conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002 

(conforme modelo constante no Anexo VIII)”; 

Leia-se:  
“9. DA HABILITAÇÃO 

(...) 

9.3.5 Documentos Complementares: 

(...) 
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c. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 

conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002 

(conforme modelo constante no Anexo VII)”; 

 

 

- Retificação nº 03 – Anexos 

Onde:  

“ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

(Local e data) 

 

À Comissão Permanente de Licitações 

REF.: Edital de Pregão Presencial n.º 003/2014 – CMC 

(...) 

 

VALOR TOTAL: R$ ________ (__________________________). 

O prazo de validade da proposta de preços é de _______ (___________________) dias a partir da 

data de abertura do Edital de Preção Presencial nº 003/2014 - CMC.  

Prazo de entrega: ____ (_________) dias. 

(...)” 

Leia-se: 

“ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

(Local e data) 

 

Ao Pregoeiro 

REF.: Edital de Pregão Presencial n.º 003/2014 – CMC 

(...) 

 

VALOR TOTAL: R$ ________ (__________________________). 

O prazo de validade da proposta de preços é de _______ (___________________) dias a partir da 

data de abertura do Edital de Preção Presencial nº 003/2014 - CMC. (conforme subitem 5.1.6 do 

Edital) 

Prazo de entrega: ____ (_________) dias. 

(...)” 

 

 

- Retificação nº 04 – Anexos 

Onde:  

“ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO (Referente à letra “c” do subitem 9.3.4 do 

Edital) 

 

(...),sob as penas da lei, que:  
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 esta empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão ou entidade dos Poderes 

Executivo, Judiciário ou Legislativo de qualquer esfera de governo;  

 (...) 

Leia-se: 

“ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO (Referente à letra “a” e “c” do subitem 

9.3.4 do Edital) 

 

(...), sob as penas da lei, que:  

 inexiste fatos supervenientes impeditivos para a habilitação desta empresa no certame 

licitatório em epígrafe; 

 esta empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão ou entidade dos Poderes 

Executivo, Judiciário ou Legislativo de qualquer esfera de governo;  

 (...)” 

 

 

- Retificação nº 05 – Anexos – Inclui o ANEXO IX, referente ao subitem 4.1.3 do Edital. 

“ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA (Referente ao subitem 4.1.3 do Edital) 

 

 

 (Identificação completa do representante da empresa), como representante 

devidamente constituído de  (Identificação completa da empresa), para fins do disposto nos 

subitem 4.1.3 do Edital de Pregão nº 003/2014 - CMC, declara, sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 003/2014 - CMC foi elaborada 

de maneira independente (pelo concorrente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 003/2014 - CMC, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n° 

003/2014 - CMC não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Presencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 003/2014 - CMC, quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 003/2014 - 

CMC não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 003/2014 - CMC antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 003/2014 - 

CMC não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante da Câmara Municipal de Cambé antes da abertura oficial das propostas;  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

 

__________, _____ de ____________ de 2014. 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante da empresa)” 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Luciano Radigonda 

Pregoeiro 

 

 

 

 

Elizeu Vidotti 

Presidente da Câmara Municipal de Cambé 


