
 

1 

 

 
ERRATA AO TEXTO DO  

 
CONVITE Nº 03/2021 

 
 

 
A AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE – 

INVESTE SÃO PAULO, informa abaixo algumas correções ao texto do CONVITE em 

epígrafe. 

Apresentamos a seguir a seguinte ERRATA, corrigindo e alterando seu texto em definitivo. 

 

1-) ONDE SE LÊ: (PÁGINA 1) 

Modelos de Documentos a serem apresentados neste procedimento de contratação - 

Resumo: 

Anexo I –Termo de Referência 

Anexo II – Modelo de Procuração para Credenciamento (apresentar fora dos envelopes) 

Anexo III - Modelo de Proposta de Preços (apresentar no envelope de nº 1) 

Anexo IV – Declaração Geral  

Anexo V – Quadro dos Segurados por Idade 

Anexo VI - Modelos de Declarações  

Anexo VI.1 – Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme o 

marco legal anticorrupção. 

Anexo VI.2 – Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte 

AnexoVI.3 – Declaração de enquadramento como Cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no Art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 

Anexo VI.4 – Declaração de que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho; 

de que não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração e de 

que atende às normas de saúde e segurança do trabalho.  

Anexo VII – Minuta do Termo de Ciência e de Notificação (a ser assinada somente pela 

licitante vencedora). 

 

2-) LEIA-SE:   

 



 

2 

 

Modelos de Documentos a serem apresentados neste procedimento de contratação 

- Resumo: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Modelo de Procuração para Credenciamento (apresentar fora dos envelopes) 

Anexo III - Modelo de Proposta de Preços (apresentar no envelope de nº 1); 

Anexo IV – Declaração Geral 

Anexo V - Modelos de Declarações 

 Anexo V.1 – Declaração de elaboração independente de  
                                 proposta e atuação conforme o marco legal anticorrupção. 
 Anexo V.2 – Declaração de enquadramento como Microempresa ou  
                                Empresa de Pequeno Porte 

Anexo V.3 – Declaração de enquadramento como Cooperativa que  
                            preencha as condições estabelecidas no Art. 34, da Lei  
                            Federal nº 11.488/2007 

Anexo V.4 – Declaração de que está em situação regular perante o                                

Ministério do Trabalho; de que não possui impedimento legal para licitar 

ou contratar com a Administração e de que atende às normas de saúde 

e segurança do trabalho. 

Anexo VI – Minuta do Termo de Contrato 

Anexo VII – Minuta do Termo de Ciência e de Notificação (a ser assinada                     

somente pela licitante vencedora) 

3-) Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas, inclusive a data da 

Sessão Pública de abertura das propostas. 

 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 


