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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Leia o Edital do início ao fim, nele estão várias informações importantes para a execução 

do serviço. Onde encontrar o edital? O edital pode ser encontrado no link 
http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?sessao=e28dae9a9b3ke2&nc=60&id_modalidade

=7 

 

Para participar da licitação, você deve levar a documentação que será separada em 3 

envelopes. No envelope 1 você irá colocar os documentos de credenciamento, no 

envelope 2 você irá colocar os documentos de Proposta de preços, no envelope 3 você 

colocará os documentos da habilitação. 

Você deve levar os 3 envelopes lacrados até o dia e horário estipulado pelo edital. 

No caso dos pregões os lances são ofertados verbalmente no certame então não chegue 

atrasado. É necessário levar RG ou Carteira de Motorista da pessoa que irá efetuar os 

lances em mãos. 

Se tiver dificuldades para obter os documentos, procure um escritório de contabilidade. Eles 

saberão obter os documentos que você não consiga. 

Não deixe para a última hora. Organize seus documentos com antecedência, pois alguns 

documentos possuem prazos para serem expedidos.  

Todos os documentos devem ser autenticados. Você pode realizar esta autenticação no 

momento da licitação, mas para isso leve em mãos os originais para que a equipe da 

prefeitura possa efetuar a autenticação.  

 

 

Este é apenas um cheklist básico, alguns editais solicitam documentos específicos 

a mais, como editais para compra de medicamentos, lavagem de carro, materiais 

elétricos entre outros. Então é importante analisar e ler sempre o edital por inteiro e 

acrescentar a esta lista os documentos extra que o edital do seu interesse exige. 
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CHECKLIST DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO  

 

Envelope 1 (credenciamento) 

       Contrato Social ou Ficha de MEI. 

*Se for sócio/dono da EMPRESA (Cópia do Contrato Social da Empresa). Levar a cópia 

dentro do envelope e a original em mãos para autenticar na prefeitura. 

       Procuração. 

**Se for funcionário/representante da EMPRESA levar uma procuração registrada em 

Cartório, assinada pelo proprietário da empresa, dando poderes para tomar ações na 

licitação.  

      Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

*Esta declaração consta no edital, mas para facilitar também colocamos aqui como anexo. 

      Certidão Simplificada da Junta Comercial. (retirada apenas na internet) 

*Esta certidão é a prova de que você se enquadra como ME/EPP. Sem ela em licitações 

exclusivas para ME/EPP você não será credenciado e não poderá participar da licitação. 

 

Envelope 2 (Proposta) 

 

Na proposta você deverá levar em conta que: 

- Você deverá emitir Nota Fiscal de Todos os serviços. 

- O custo com materiais, impostos, mão de obra, transporte, etc, são por parte da Empresa. 

- O valor do contrato não pode ser alterado durante 1 ano, sendo assim você não conseguirá 

realizar pedido de reajuste de Preços. 

- Em licitações do Sistema de registro de Preços a prefeitura não é obrigada a executar 

toda a quantidade listada de serviços.  

A proposta é uma tabela contendo os produtos/serviços que a prefeitura pretende 

adquirir. Você deve colocar o seu valor unitário, e também calcular o valor total. Note 

que o seu valor nunca pode ser maior que o que está no edital.  

Esta tabela é encontrada no Termo de Referência. Lá você encontrará também o 

tempo de validade da proposta e da execução do serviço. 
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Você pode também entrar em contato com a prefeitura e pedir a proposta eletrônica 

da licitação que você pretende participar, assim no momento da licitação o processo 

é mais rápido pois não é necessário digitar preço por preço. 

 

MODELO 

PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PREGÃO 000/2020  

Empresa: _____________________________________________________ 

CNPJ ______________________________________________ 

Endereço ____________________________________________________________ 

Proposta de preços válida por xxxx meses. 

Prazo de execução e validade do serviço conforme estabelecido no edital do Pregão 

Presencial n.º 000/2020. 

ITEM CÓDIGO QTDE UND DESCRIÇÃO DO ITEM 

VALOR UNITÁRIO 

QUE VOCE VAI 

OFERECER 

VALOR TOTAL  

(QUANTIDADE 

X VALOR 

UNITÁRIO) 

OBSERVE QUE 

SEU VALOR 

NUNCA PODE 

SER MAIOR 

QUE O VALOR 

QUE ESTÁ NO 

EDITAL. 

1 

Esta 

coluna 

não é 

alterada 

Esta 

coluna 

não é 

alterada 

Esta 

coluna 

não é 

alterada 

Esta coluna não é 

alterada, fica igual ao do 

edital. 

    

2         

3         

4         

5         

TOTAL....................................... R$ Soma 

total dos 

valores 

totais. 

 

Assinatura Proprietário ____________________________ 

Assis Chateaubriand _______ de _______________________ de 2020. 
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Envelope 3 (Habilitação) 

 

      Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Cartão CNPJ) – Encontrada na internet no site: 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=14263220000112  

        Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União. – Encontrada na Internet: 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?T

ipo=1  

  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais (o endereço abaixo é do Estado do Paraná, 

se sua empresa tem sede em outro estado procure o site do Governo do seu Estado) – 

encontrada na internet: 

http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica  

   Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipal – encontrada na internet ou prefeitura: 

http://177.66.110.164:8183/cidadao/servlet/br.com.cetil.ar.jvlle.hatendimento 

        Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS – encontrada na internet: 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

        Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica -  encontrada no cartório do distribuidor no fórum. Atenção para esta certidão 

que tem prazo para ser obtida de mais de 24h. 

        Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – encontrada na internet: 

http://www.tst.jus.br/certidao 

   Declaração de inidoneidade – Modelo em anexo 

  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal – 

Modelo em Anexo. 

   Declaração de Vedação ao Nepotismo – Modelo em Anexo 

  Declaração contendo informações para fins de assinatura da ata – Modelo em Anexo 

  Declaração de que prestará os serviços ou fará entrega dos produtos, conforme solicitação da 

Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand – Modelo em Anexo 

       Atestado de capacidade técnica. (um documento expedido por algum CNPJ para o qual você 

já tenha prestado serviços de lavagem de veículos. Não pode ser CPF, tem que ser CNPJ. Cuidado 
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não falsifique este documento, pois poderá ser solicitada Nota Fiscal que comprove a prestação do 

serviço. Lembrando que falsificar documentos é crime). Neste atestado a empresa que é sua cliente, 

deve afirmar que você prestou um serviço ou entregou produtos de qualidade, dentro dos prazos 

estipulados. Nele devem constar também os dados da empresa que esta emitindo o atestado, 

telefone, endereço, os produtos/serviços comprados e com o papel timbrado da empresa.  

 

Lembre-se de ler todo o edital atentamente, e verifique se o edital não exige mais 

documentos dos que os listados acima. Abaixo alguns modelos que geralmente são 

solicitados pelos editais e que devem ser preenchidos e colocados nos seus 

respectivos envelopes. Atente-se para o fato de que alguns editais podem ter 

outros anexos exigidos, todo edital traz além da lista dos anexos exigidos os 

modelos dos mesmos.  
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Modelos contidos na maioria dos editais. 

 

ESTA DECLARAÇÃO VAI DENTRO DO ENVELOPE 1 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND – PR. 

Pregão Presencial n.º 000/2020 

 

 

Prezados Senhores: 

 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa __________________, inscrita no CNPJ n.º 

_____________, Inscrição Estadual sob nº ________________, Inscrição Municipal sob nº 

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

____________, portador(a) do documento de identidade RG n.º ______, emitido pela 

SSP/____, e do CPF n.º ________, DECLARA, sob penas da Lei, nos termos do artigo 4º, 

inciso VII, da Lei 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos 

no Edital do Pregão acima mencionado. 

  

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

__________, ______ de ________ de 2020. 
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ESTA DECLARAÇÃO VAI DENTRO DO ENVELOPE 3 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND – PR. 

Pregão Presencial n.º 000/2020 

 

Prezados Senhores: 

 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa __________________, inscrita no CNPJ n.º 

_____________, Inscrição Estadual sob nº ________________, Inscrição Municipal sob nº 

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

________________, portador(a) do documento de identidade RG n.º ______, emitido pela 

SSP/____, e do CPF n.º ________, DECLARA, sob penas da Lei, que não está sujeita a 

qualquer impedimento legal e que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

 

  

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

__________, ______ de ________ de 2020. 

 

________________________________________________ 

Nome completo e Assinatura do Representante Legal 

RG/CPF 
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ESTA DECLARAÇÃO VAI DENTRO DO ENVELOPE 3 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Prefeitura do Município de ASSIS CHATEAUBRIAND – PR. 

Pregão Presencial n.º 000/2020 

 

Prezados Senhores: 

 

__________________, inscrita no CNPJ n.º _____________, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr.(a) _________________________, portador(a) 

do documento de identidade RG n.º ______, emitido pela SSP/____, e do CPF n.º 

________, DECLARA, sob penas da Lei, que, nos termos do §6º, do artigo 27, da Lei nº 

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal, ou seja, não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 

(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviço perigosos ou insalubres, não 

mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

__________, ______ de ________ de 2020. 

 

________________________________________________ 

Nome completo e Assinatura do Representante Legal 

RG/CPF 
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ESTA DECLARAÇÃO VAI DENTRO DO ENVELOPE 3 

 

 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 

  

 

_________________________________________(Razão Social),  inscrita no CNPJ sob 

nº ___________________________________,  por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr.(a) ____________________________,  portador(a) da Carteira de identidade nº 

_________________ SSP/PR., e do CPF nº ________________________, DECLARA que 

não fazem parte do quadro societário/cotista/dirigente/representante, cônjuge, 

companheiro, parente em linha reta ou  colateral, consangüíneo ou afim de servidor em 

cargo em comissão na entidade licitante, ainda que a participação seja apenas indireta, 

à luz dos princípios da impessoalidade e moralidade.  Em atendimento a 

Recomendação Administrativa nº 022/2019 do Ministério Público. 

                                   Por ser verdade, firmo a presente declaração para que 

produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na 

imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 

299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:  

                                   Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 

a verdade sobre o fato juridicamente relevante.  

                                   Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o 

documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

 _______________, em _____ de ___________ de 2020. 

 

 

_____________________________ 

Assinatura 
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ESTA DECLARAÇÃO VAI DENTRO DO ENVELOPE 3 

 

Razão Social da proponente: ___________________________________________, 
 
Endereço ___________________________________________________________, 
 
Bairro _____________________________________ CEP: ___________________, 
 
Cidade _______________________, Estado _______________________________, 
 
CNPJ nº ____________________________________________________________, 
 
Inscrição Estadual nº __________________________________________________, 
 
Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _______________________________________, 
 
Nº do telefone ________________  Nº de fax da empresa ____________________, 
 
Endereço de e-mail da empresa _________________________________________, 
 
Nome do representante legal autorizado para assinatura da ATA de Registro de 
Preços/Contrato, 
 
___________________________________________________________________ 
 
Função do representante legal, (aac),  
___________________________________________________________________ 
 
Endereço residencial do  representante legal, ______________________________ 
 
Cidade______________________________________CEP:___________________ 
 
RG nº ____________________________ Órgão emissor _____________________ 
 
CPF nº ____________________________________________________________ 
 
Local e data ____/______/2020. 
 
 
___________________________________________________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

mailto:assispr@osbrasil.org.br
mailto:observatorioassispr@gmail.com


                                                    
 

 
Endereço: Av. Cívica, 90 – JD. América – Assis Chateaubriand        Telefone (44) 3528-3000 

e-mail assispr@osbrasil.org.br / observatorioassispr@gmail.com 

 

ESTA DECLARAÇÃO VAI DENTRO DO ENVELOPE 3 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O DE QUE FARÁ ENTREGA DO SERVIÇO CONTRATADO 

 

 

                                            Declaramos para os devidos fins que a 

empresa:....................................................................... inscrita no CNPJ sob n .........................., 

com  inscrição Estadual sob nº...........................................e inscrição Municipal sob n.º 

........................................ vem através desta declarar que se compromete  executar os 

serviços licitados, conforme condições e prazos estabelecidos no Edital de Licitação de acordo 

com a solicitação da Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand,  estando ciente que o seu 

descumprimento implicará na aplicação das penalidades previstas na Minuta da futura Ata. 

 

 

 

 

                  Assis Chat. ........ de ....................... de 2020. 

 

 

________________________________ 

Nome do representante legal 

RG e CPF 
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