ANEXO III

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade nº
__________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de
__________, na modalidade de Processo Licitatório, sob o nº XXX/2019 – CPL/PMP, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em
nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data.

_________________________________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

_________________________________
Nome do dirigente da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

Local e data

A Prefeitura Municipal de Primavera - PA
Primavera – Pa.
Processo Licitatório n° XXX/2019 – CPL/PMP

Sr(a). Pregoeiro,
Pela presente, declaro que, nos termos do artigo 4°, VII, da Lei 10.520/2002, a empresa
..................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Processo
Licitatório n° XXX/2019 - CPL/PMP, cujo objeto é a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com
a apresentação na forma editalícia dos documentos no requisitados no presente ato
convocatório.

Assinatura

_________________________________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

________________________________
Nome do dirigente da empresa
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ANEXO V
A Prefeitura Municipal de Primavera - PA
Primavera – Pa.
Processo Licitatório n° XXX/2019 – CPL/PMP

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participar no Processo Licitatório nº XXX/2019 – CPL/PMP,
a......................................., CNPJ ........................., declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexiste fato impeditivo para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Local e Data.

Assinatura

_________________________________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

________________________________
Nome do dirigente da empresa
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ANEXO VI
A Prefeitura Municipal de Primavera - PA
Primavera – Pa.
Processo Licitatório n° XXX/2019 – CPL/PMP

MODELO DE DECLARAÇÃO
(art. 27, inc. V da Lei 8.666/93)
..............................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº.........................................................., no 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 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (

Cidade - PA,

de_________________

).

de ____________

Assinatura

_________________________________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

________________________________
Nome do dirigente da empresa
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR
N°. 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

__________________(nome da empresa) ________, inscrita no CNPJ nº ______________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________portador(a) da Carteira de
Identidade nº ________________ e de CPF nº _____________________ DECLARA, para fins do
disposto no item 5 subitem 5.1.2 do Edital do Processo Licitatório nº. XXX/2019, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(

) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006;

(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. II, Art. 3º da Lei Complementar n°.
123/2006.

DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data.

_________________________________________
Representante Legal

OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da
empresa licitante.

5

ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PA
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO XXX/2019 – CPL/PMP
OBJETO:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone:
E-mail:
Dados Bancários:

Fax:

ITENS

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

UND

QTD

MARC
A

01

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XXX

VALOR GLOBAL

Preço
Unitário

Preço Total

R$ 00,00 R$ 0.000,00

R$ 00.000,00

I – Da validade da Proposta:
II – Da Execução:
No valor da proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, transportes, seguro, carga e
descarga, bem como, quaisquer outras despesas diretamente relacionadas com a entrega do objeto
licitado.
Local e data.
Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e
condições estabelecidas no presente edital e seus Anexos.
______________________________
Assinatura do Representante
*A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído
de (identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
item 13, subitem 13.1 do PROCESSO LICITATÓRIO N°. XXX/2019, declara. Sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)
A proposta apresentada para participar do PROCESSO LICITATÓRIO N°. XXX/2018, foi
elaborada de maneira independente (pelo licitante), 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 do PROCESSO LICITATÓRIO N°. XXX/2019, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PROCESSO LICITATÓRIO
N°. XXX/2019, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato do PROCESSO LICITATÓRIO N°. XXX/2019, 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 do PROCESSO LICITATÓRIO N°. XXX/2019, quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d)
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PROCESSO LICITATÓRIO N°.
XXX/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do PROCESSO LICITATÓRIO N°. XXX/2019,
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)
Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PROCESSO LICITATÓRIO N°.
XXX/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Primavera antes da abertura oficial das propostas;
(f)
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Local e data.
Representante Legal
OBS1: Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu
representante legal ou mandatário.
OBS2: Esta declaração deverá ser apresentada de forma avulsa, fora de qualquer dos envelopes
(Proposta ou Habilitação)
THAYS DO SOCORRO FAILACHE
SOARES:77462203200

Assinado de forma digital por THAYS DO SOCORRO
FAILACHE SOARES:77462203200
Dados: 2018.12.06 15:38:04 -03'00'
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