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1.1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.1 – A entrega dos envelopes de Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
deverão ser efetuados no prédio sede desta Prefeitura no Setor de Compras/Licitações às 
10:00 horas do dia 17 de março de 2022. Poderão participar as empresas que entregarem 
seus envelopes lacrados até o momento de abertura do Pregão, ou seja, antes de iniciar a 
lavratura da Ata de Abertura, sob pena de não participação do certame. A documentação dos 
licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, na seguinte data e horário: 

 

Data: 17/03/2022 
Horário: 10:00 Horas 

 

1.1.2 – Os trabalhos serão realizados em sessão pública pelo PREGOEIRO designado pela 
Portaria 010/2022 e EQUIPE DE APOIO, contida nos autos do processo. 

1.1.3 – O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, 
poderá encaminhar os envelopes “Proposta” e “Documentação de Habilitação” e, em terceiro 
envelope, devidamente identificado, a DECLARAÇÃO DE ME/EPP, acompanhada da 
Simplificada emitida pela Junta Comercial e a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, se for o caso, por correio ou diretamente no protocolo da 
Divisão de Licitações, até o prazo e atendidas às condições estabelecidas.  

O Licitante M.E.I –Micro Empreendedor Individual ficará isento da entrega da Certidão Simplificada da Junta 
Comercial 

1.2 – Integram o presente edital, os seguintes anexos:  

I – Termo de Referência;  

II – Minuta da Ata  

III - Minuta do Contrato Administrativo;  

IV – Modelo de Declaração dos Requisitos de Habilitação;  

V – Modelo do Credenciamento;  

VI – Modelo de Proposta de Preços;  

VII – Modelo de Declaração de Microempresa ou de pequeno porte;  

VIII – Modelo De Declaração do conhecimento do Edital/Inteiro Teor/Fatos impeditivos. 

IX – Manual de Instrução para Gerar o Arquivo Proposta Eletrônica 

X – TABELA DE REFERÊNCIA – TFD  


