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ANEXO I 
Informações Técnicas 

 
 
 
OBJETO 
 
O objeto desta licitação é a Contratação de empresa para execução de construção de muro 

de alvenaria em bloco de concreto aparente conforme Termo de Convênio nº 101058/2022 - 

Secretaria de Desenvolvimento Regional - Governo do Estado de São Paulo, planilha 

orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto. 

 

O presente anexo é composto pelos respectivos documentos: 

 

1. Termo de Convênio nº 101058/2022 - Secretaria de Desenvolvimento Regional - 

Governo do Estado de São Paulo; 

2. Planilha orçamentária; 

3. Cronograma físico financeiro; 

4. Memorial Descritivo; 

5. Projeto; 
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ANEXO II 
CREDENCIAMENTO 

 
À  
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
  
Referente:  Processo nº 035/2022 

Tomada de Preços n° 004/2022 
 

A/C Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
 
...................., inscrito no CNPJ nº ............, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) ..............,portador(a) da Carteira de Identidade nº ..............e do CPF nº ..........., vem 
através da presente, credenciar o(a) Sr.(a)………………, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ..............e do CPF nº ..........., a participar da licitação instaurada pela 
Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, na modalidade Tomada de Preços nº 
004/2022, podendo o mesmo rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e 
impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar 
todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
 
 
  

Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação 
1. O credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, da cópia autenticada do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
2. No caso do ato constitutivo, estatuto ou contrato social determinar que a administração 

da empresa será exercida conjuntamente pelos sócios, a falta de qualquer assinatura 
invalida o credenciamento para fins deste processo licitatório.  
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ANEXO III 
CARTA DE SUPERVENIÊNCIA 

 
À  
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
  
Referente:  Processo nº 035/2022 

Tomada de Preços n° 004/2022 
 

A/C Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
 
...................., inscrito 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 penalidades cabíveis, nos termos do Art.  32 e §§ da Lei Federal nº 8666 
de 21/06/93, que fica ciente de seu dever de informar a Prefeitura Municipal de Nova Canaã 
Paulista acerca de qualquer fato impeditivo superveniente que possa comprometer sua 
habilitação na Tomada de Preços nº 004/2022. 
 
 
 
  

Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
À  
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
  
Referente:  Processo nº 035/2022 

Tomada de Preços n° 004/2022 
 

A/C Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
 
...................., inscrito 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, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 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 ( ). 
 
 
 
  

Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
À  
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
  
Referente:  Processo nº 035/2022 

Tomada de Preços n° 004/2022 
 

A/C Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
 
...................., inscrito 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, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que 
não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 
 
 
 
  

Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 
À  
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
  
Referente:  Processo nº 035/2022 

Tomada de Preços n° 004/2022 
 

A/C Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
 
..........................., CNPJ nº .........., por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA 
para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, aceita 
e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital de Tomada de 
Preços nº 004/2022 e seus anexos. DECLARA, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
  

Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA E CONCORDA COM O EDITAL  

 
À  
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
  
Referente:  Processo nº 035/2022 

Tomada de Preços n° 004/2022 
 

A/C Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
 
..........................., CNPJ nº .........., por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA 
para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, aceita 
e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital de Tomada de 
Preços nº 004/2022 e seus anexos. DECLARA, do mesmo modo, ter recebido, de forma 
tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos que julga necessários e que 
possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentação de documentos, preparação 
de propostas e execução do objeto da presente licitação e que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
  

Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 
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ANEXO VIII - MINUTA 
 

CONTRATO Nº ___/____ 
PROCESSO Nº 035/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 
 
 
Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANAÃ PAULISTA/SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 
65.711.954/0001-58, com sede sito à Rua Oito, n° 650, na cidade de Nova Canaã 
Paulista/SP, neste ato representada por sua pela Prefeita Municipal, Sra. Thais Cristina 
Costa Moreira, que autoriza a lavratura do presente termo contratual, denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ________________________________, 
inscrita no CNPJ sob nº _____________________, com sede sito à _________________, 
n° ____, bairro, no município de _____________/UF, CEP _____________, e-mail: 
________________, telefone: ______________, neste ato representada por seu 
________________, Sr.(a) _________________, portador cédula de identidade sob n° 
_________________ e inscrito no CPF sob n° ____________________, denominada 
CONTRATADA, vencedora da Tomada de Preços nº 004/2022 e seus documentos anexos, 
resolvem celebrar o presente contrato administrativo, mediante cláusulas e condições 
seguintes: 
 
1- DO OBJETO DO CONTRATO 
1.1 - Contratação de empresa para execução de construção de muro de alvenaria em bloco 

de concreto aparente conforme Termo de Convênio nº 101058/2022 - Secretaria de 

Desenvolvimento Regional - Governo do Estado de São Paulo, planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto. 

 
2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do objeto, bem assim para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, 
como se nele estivessem transcritos, o Anexo I que contém os itens compreendidos na 
execução do objeto. 
 
3 - DA VIGÊNCIA 
3.1 - O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contada a partir da 
assinatura contratual. 
 
4 – DO VALOR GLOBAL 
4.1 - O valor global total para a execução dos serviços, objeto deste contrato será de R$ 
______________________________. 
4.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem, no fornecimento do objeto, de até 25% (vinte e cinco por 
cento), do valor inicial atualizado do contrato; como dita o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações. 
4.3 - As despesas resultantes do presente contrato, no valor previsto em 4.1, correrão por 
conta das seguintes dotações do orçamento fiscal de 2022: 
 
02.12.00 – Serviços Urbanos; 15.452.0151.1311.0000 – Edificação – Muro – Cemitério 
Municipal; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; Ficha 463; Recurso Estadual; 
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02.12.00 – Serviços Urbanos; 15.452.0151.1311.0000 – Edificação – Muro – Cemitério 
Municipal; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; Ficha 464; Recurso Próprio; 
 
 
5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
5.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
a partir da expedição da Ordem de Início de Serviço e de acordo com o cronograma físico 
financeiro. 
5.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado a critério da Contratante, na 
forma do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com a anuência do Contratado. 
 
6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento será efetuado em até trinta dias contados da apresentação da nota 
fiscal/ fatura devidamente acompanhada de Laudo de Medição expedido pelo setor 
competente. 
 
6.2 - As notas fiscais/ faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá em dez dias úteis após a data de sua apresentação válida. 
 
6.3 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Nova Canaã 
Paulista através de cheque nominal à contratada ou através de transferência bancária, a 
critério da administração municipal. 
 
7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem 
o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 
 
8 – DA CAUÇÃO ASSINATURA DO CONTRATO 
8.1 - A CONTRATADA deverá apresentar caução garantia de contrato, no ato da assinatura 
deste, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em uma das 
modalidades previstas no Art. 56, §§ 1º e 3º da Lei nº 8666/93 e alterações, sendo que no 
caso de seguro garantia ou fiança bancária, deverá ter o mesmo período de vigência do 
termo contratual, isto é, 180 (cento e oitenta) dias e será novamente exigida na prorrogação 
contratual, se houver.  
 
9 – DAS PENALIDADES 
9.1 - O não cumprimento dos prazos determinados pela CONTRATANTE, importará na 
aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 0,5% (meio por cento) sobre o 
valor do contrato. 
 
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da 
mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 
 
9.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá 
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a 
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
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9.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de 
licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, pelo prazo desde já 
fixado em vinte e quatro meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
 
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades 
elencadas nos sub-itens precedentes. 
 
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 
 
10 – DA RESCISÃO 
10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que 
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no Art. 78 da Lei Federal nº 8666/93 e suas 
alterações. 
 
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79 
da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, 
do Art. 78 da Lei Federal nº 8666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, 
ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no serviço 
contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 
decorrência do mesmo. 
 
11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da Lei Federal nº 8666/93 e suas 
alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração 
pública. 
 
12 - DA TOLERÂNCIA 
12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste 
contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar 
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma 
tolerância houvesse ocorrido. 
 
13 – DO FORO 
13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Santa Fé do Sul/SP para 
dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, 
assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo-assinadas, a tudo presentes. 
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Nova Canaã Paulista/SP, ___ de ____ de 2022. 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP 
CONTRATANTE 
Thais Cristina Costa Moreira  
Prefeita Municipal 

 (EMPRESA) 
CONTRATADA 

(Representante legal) 
(Cargo) 

 
Testemunhas: 
 
 
1ª:_______________________________  2ª:_______________________________ 
 
RG:_______________________________ RG:_______________________________ 
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ANEXO IX 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP 

CONTRATADO: _______________________________________________ 

TERMO DE CONTRATO N°: ___/____ 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de construção de muro de alvenaria em 

bloco de concreto aparente conforme Termo de Convênio nº 101058/2022 - Secretaria de 

Desenvolvimento Regional - Governo do Estado de São Paulo, planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto; 

ADVOGADO:  Edison Augusto Rodrigues; OAB n° 170.726;  

E-MAIL: jurídico@novacanapaulista.sp.gov.br 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1.Estamos CIENTES de que: 

a)o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b)poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c)além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 

Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 

2º das Instruções nº01/2022, conforme “Declaração de Atualização Cadastral” anexa; 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2.Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a)O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b)Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Nova Canaã Paulista/SP, ___ de _____ de 2022. 

 

 

 

 

 

mailto:jurídico@novacanapaulista.sp.gov.br
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: ....................................... 

Cargo: ....................................  

CPF: ............................... 

 

RESPONSÁVEL PELA RATIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

Nome: ................................. 

Cargo: ................................. 

CPF: .................................... 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

Nome: .......................................... 

Cargo: ........................................... 

CPF: ................................. 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: ....................................... 

Cargo: ..................................... 

CPF: ..................................... 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: .......................................... 

Cargo: .......................................... 

CPF: ................................ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

Processo nº 035/2022 

Tomada de Preços nº 004/2022 

Termo de Contrato nº ___/____ 

Objeto 

Contratação de empresa para execução de construção de 

muro de alvenaria em bloco de concreto aparente conforme 

Termo de Convênio nº 101058/2022 - Secretaria de 

Desenvolvimento Regional - Governo do Estado de São Paulo, 

planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial 

descritivo e projeto; 

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP 

Contratada __________________________________________ 

Vigência __/__/2022  

Execução  __/__/2022 a __/__/2022 

Valor global  

 

R$ ______________________ 

 

Assinatura ___ de _____ de 2022 

 

 

 Nova Canaã Paulista/SP, __ de _____ de 2022. 

 

 

 

 

Thais Cristina Costa Moreira 

Prefeita Municipal 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA/SP 

CNPJ N°: 65.711.954/0001-58 

CONTRATADA: ________________________________ 

CNPJ N°: _________________________ 

TERMO DE CONTRATO N°: ___/2022 

DATA DA ASSINATURA: __/__/2022 

VIGÊNCIA: __/__/2022 a __/__/2022 

EXECUÇÃO: __/__/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para execução de construção de muro de alvenaria em 

bloco de concreto aparente conforme Termo de Convênio nº 101058/2022 - Secretaria de 

Desenvolvimento Regional - Governo do Estado de São Paulo, planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto; 

VALOR GLOBAL: R$_____________________________________________________ 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, 
que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a 
seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na 
origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos 
quando requisitados: 
 
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários; 
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma; 
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi 
contemplado em suas metas;  
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 
 
 

  Nova Canaã Paulista/SP, __ de ____ de 2022. 

 

Thais Cristina Costa Moreira 

Prefeita Municipal 

E-mail: moreira.thais23@gmail.com  
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ANEXO X 

DADOS NECESSÁRIOS PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
 
À  
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
  
Referente:  Processo nº 035/2022 

Tomada de Preços n° 004/2022 
 

A/C Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
 

Contratada 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço 

e-mail Institucional 

Telefone  

Nome do Representante  
(Responsável pela assinatura do contrato) 

Cargo  

CPF 

RG (órgão expedidor)    

Data de Nascimento  

Endereço Residencial 
Completo 

 

e-mail Pessoal  

Telefone  
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ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO 
 
À  
Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
  
Referente:  Processo nº 035/2022 

Tomada de Preços n° 004/2022 
 

A/C Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Nova Canaã Paulista 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 (NOME DA EMPRESA) ______________________________ CNPJ n.º _________, 
sediada (endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou 
procurador) Sr. ___________________, CPF _______________________ declara, sob as 
penas da lei, que não possui em seu quadro societário, dirigentes, gerentes, sócios ou 
componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta 
do Município, ou que tenha sido autor do projeto da licitação, nos termos do Art. 9º da Lei 
Federal nº 8666/93 e do Art. 89, da Lei Orgânica do Município de Nova Canaã Paulista. 
 
 
  

Local e Data: 
Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 
 


