Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído da (empresa ou Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins
do disposto no item (completar) do Edital nº 02/2018 - TP declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº 02/2018 - TP foi elaborada de
maneira independente (Empresa/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 licitação de nº 02/2018 - TP, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de nº 02/2018 TP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitação de nº 02/2018 - TP 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 licitação de nº 02/2018 - TP quanto a participar ou
não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº 02/2018 - TP
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 02/2018 - TP antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº 02/2018 - TP
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Matina/BA 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)
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 5.2.1.4,
alínea “e”)
A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº
_________________________________, por seu representante legal abaixo assinado,
declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE
INVALIDE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados para a licitação, (art. 32
- § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada
inidônea por qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas
esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida
de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Matina, (art. 87 Inciso IV da Lei
8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Cidade, data

_______________________________
assinatura do representante legal

Nome:

_____________________________

Função: _____________________________

.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

A

Licitante

_____________________________________,

CNPJ/MF

nº

_________________________________, por seu representante legal (ou responsável técnico)
abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão
executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que
os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir
sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração
da proposta e execução do contrato

Cidade, data
_______________________________
assinatura do representante legal
Nome:

_____________________________

Função: ____________________________
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro
de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ...................................................,
nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os
atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame etc).

Matina – BA _____de __________________ de ________.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº
de seu representante
.

legal, o(a) Sr.(a.)

e do CPF nº.

, por intermédio

, portador(a) da Carteira de Identidade nº
, DECLARA, para fins do disposto no

Edital da Tomada de Preços nº 02/2018-TP, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: (.... )
MICROEMPRESA, conforme Inciso’ I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,de
04/12/2006; (....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

_____de __________________ de 2018.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

A

Licitante

_____________________________________,

CNPJ/MF

nº

_________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara
e atesta, sob as penalidades da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

_____de __________________ de 2018

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome:

_____________________________

Função: _____________________________
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