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PROCESSO Nº 0054 

ADITIVO AO EDITAL 02 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013 

 

O CAU/PB CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA torna público para conhecimento 
dos interessados o aditivo ao Edital do Pregão presencial Nº 003/2013. 

 

Data da abertura da sessão pública: 26 de setembro de 2013 

Horário: 10:00 (dez horas - horário local) 

Endereço: Av. Guarabira, 1.200, Manaíra, sede do CAU/PB (2º andar), João Pessoa/PB 

Credenciamento: das 10:00 horas às 10:15 horas 

 

Em decorrência de impugnação apresentada no Pregão presencial realizado no dia 10/09/2013 por um dos 
participantes, em relação à ausência de Declaração de Elaboração Independente de Proposta não apresentada 
pelos demais participantes.  

Tendo em vista que a Comissão Especial de Licitação (CEL) decidiu por adiar o pregão, para data apresentada 
abaixo, tendo como justificativa o fato de constar no edital publicado a referência ao modelo anexo da referida 
Declaração e o mesmo não constar dentre os documentos anexados, o que poderia ter induzido a erro algum 
dos participantes, em virtude ainda, do princípio da ampla concorrência, a CEL decidiu retificar o Edital nos 
seguintes termos: 

 DA ABERTURA DA SESSÃO 

1. No item 4 do presente edital (DA ABERTURA DA SESSÃO), acrescenta-se o  seguinte item, bem como em 
seu anexo. 

4.3.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 
de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (conforme modelo anexo), sob pena de desclassificação da proposta; 

2. Acrescenta-se o anexo IX ao presente Edital, conforme modelo anexo. 

João Pessoa/PB, 16 de setembro de 2013. 

 

OSMAR DE MORAIS BARBOZA 
Presidente da C.P.L. do CAU/PB 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Identificação da Licitação) 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins 
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: (a) a proposta apresentada para participar da 
(identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), 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 da 
(identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta 
apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da 
proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura 
oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

_________________________________, em _______ de _____________________ de ________ 

 

_____________________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio,  

no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 

 

 


