ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 05.193.115/0001-63

ANEXO III

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A
empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
com
sede
à
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (endereço completo), CNPJ/CPF nº XX.XXX.XXX/XXXXX, representado por seu representante legal abaixo identificado, CREDENCIA
o(a)
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante), portador (a) do RG nº
XXXXXXXXX PC - PA e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX0, para representá-la perante a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM,
nos atos
relacionados à modalidade Pregão Presencial nº XX/2018-XXXXXX, podendo para tanto
formular ofertas e lances verbais de preços, manifestar intenção de interpor ou desistir de
recursos, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, concordar,
discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier
e, de modo geral, praticar todos os atos necessários e inerentes ao certame.
(Nome do Municipio) - UF, em xx de xxxxxxxxxxxx de 2018.

___________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Nome Representante legal)
RG nº xxxxxxxxx/PC-PA

OBS: Este termo deverá ser acompanhado de cópia AUTENTICADA do documento de
identidade do credenciado e de cópia AUTENTICADA do respectivo estatuto ou
contrato social, e suas alterações devidamente registradas na Junta Comercial ou no
órgão competente
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Após análise do Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao Pregoeiro
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente
atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope 2 –
Documentos de Habilitação, em conformidade com o que dispõe o art. 4º, VII da Lei
Federal nº 10.250, de 17/07/2002, para participação no Pregão Presencial nº
XX/2018- XXXXXXX, que realizar-se-á no dia XX de XXXXXXXXXXXXX de
2018, às XX:XX.

(Nome do Municipio) – UF, em xx de xxxxxxxxxxxx de 2018.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Nome Representante legal)
RG nº xxxxxxxxx/PC-PA
(Nome e assinatura da pessoa com poderes para fazer a declaração)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

(Nome da empresa licitante), CNPJ nº xxxxxxxxxxxx/xxxx-xx, sediada à
(endereço da licitante) – UF, declara, sob as penas da lei, que até esta data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação e contratação no processo licitatório de Pregão Presencial nº
xx/2018-xxxxxx, promovido pela PMSDC, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

(Nome do Municipio) - UF, em xx de xxxxxxxxxxxx de 2018.

___________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Nome Representante legal)
RG nº xxxxxxxxx/PC-PA
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO
(art. 27, inc. V da Lei 8.666/93)

(Nome da empresa licitante), CNPJ nº xxxxxxxxxxxx/xxxx-xx, por intermédio
de seu representante legal o (a) Sr. (a) (Nome de representante legal), portador (a) da Carteira
de Identidade nº xxxxxxx PC - PA e do CPF nº xxxxxxxxxxx, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, constante
do Decreto nº 4.358/02, 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 ( )

(Nome do Municipio) - UF, em xx de xxxxxxxxxxxx de 2018.

___________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Nome Representante legal)
RG nº xxxxxxxxx/PC-PA

(Representante legal) (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PA
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL XXX/2018 – XXXXXX
OBJETO:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone:
E-mail:
Dados Bancários:
ITEM

Fax:

ESPECIFICAÇÃO
DO OBJETO

UNID

QTD

MARCA

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

I – Da validade da Proposta:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II – Da Execução:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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 VIII
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 PREGÃO PRESENCIAL N°. XXX/2018,
declara. Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL 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 PREGÃO PRESENCIAL N°. XXX/2018, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO
PRESENCIAL N°. XXX/2018, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N°. XXX/2018, 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 PREGÃO PRESENCIAL N°. XXX/2018,
quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N°.
XXX/2018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N°.
XXX/2018, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N°.
XXX/2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim 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).
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ANEXO IX

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX
portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXX e de CPF nº XXXXXXXXXX.
DECLARA, para fins do disposto nos subitens 7.13, 14.2 e 14.2.1 do Edital do Pregão
Presencial nº. X/2018-XXXXX, 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.

(Cidade) – (UF), em XX de XXXXXXXX de 2018

_________________________________________
(Nome Empresa)
inscrito no CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXX
(Nome Licitante)
CPF nº XXXXXXXXXXXX

OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição
jurídica da empresa licitante.
THAYS DO SOCORRO
FAILACHE
SOARES:77462203200

Assinado de forma digital por
THAYS DO SOCORRO FAILACHE
SOARES:77462203200
Dados: 2018.03.06 07:32:27
-03'00'
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