GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Ipixuna

Ref.: Pregão Presencial nº XXX/2022 - SRP

A empresa ______________________, (endereço completo, CNPJ, inscrição estadual ou
municipal), DECLARA, sob as penas cabíveis que cumpre todos os requisitos exigidos no
Edital para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômicofinanceira e regularidade fiscal e trabalhista e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.

DECLARA, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para
habilitação constante do Edital, ensejará a reparação civil das perdas e danos a Declarante.

Local e data.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ANEXO V – 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 [completar]
do Edital [IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL], declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado
a, discutido com 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 anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 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 anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a 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 anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com 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.

______________, ____ de ___________ de 20___

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ANEXO

VI

-

MODELO

DE

DECLARAÇÃO

DE

QUALIFICAÇÃO

DE

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

Em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, que dispõe sobre o
tratamento diferenciado concedido às Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte, nas
licitações de bens, serviços e obras na Administração Pública Estadual Direta e Indireta, a
empresa ....................................................., CNPJ ........................., legalmente representada
por seu (qualificação do sócio), Sr. .............................., RG .......................... e CPF
........................., participante do procedimento licitatório nº ..., na modalidade de ..., processo
nº. ..., DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que, a empresa acima nominada
cumpre todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como Microempresa (ou
Empresa de Pequeno Porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se
enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº
123 de 14 de dezembro de 2006.

Local e data.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO
DO TRABALHO

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Ipixuna
Ref.: Pregão Presencial nº XXX/2022 - SRP

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço Completo), inscrita no CNPJ sob n°
....................., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob
as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e no
inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854,
de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:

A empresa emprega em seu quadro menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser verdade assina a presente.

Local e data.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL E DOCUMENTOS

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Ipixuna

Ref.: Pregão Presencial nº XXX/2022 - SRP

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n°
....................., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob
as penas da Lei, que está recebeu toda a documentação, elementos e informações necessários
para a elaboração de proposta de preço, vinculada ao processo licitatório acima epigrafado.

Por ser verdade assina a presente.

Local e data.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO VERACIDADE

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Ipixuna

Ref.: Pregão Presencial nº XXX/2022 - SRP

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob
n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de
suas atribuições legais DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que a documentação e declarações apresentadas são fieis e verdadeiros.

Por ser verdade assina a presente declaração.

Local e data.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Ipixuna

Ref.: Pregão Presencial nº XXX/2022 - SRP

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n°
......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de
suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta,
sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação
citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico
de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a
comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

Local e data.

Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ANEXO XI – MODELO DE CREDENCIAL

À Comissão de Licitação da Prefeitura de Ipixuna

Pregão Presencial nº XXX/2022 - SRP

CREDENCIAMENTO

Na qualidade de responsável legal pela empresa ___________________________________,
inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº_____________________________

Sr.________________________________,

portador

da

carteira

credenciamos
de

o

identidade

nº____________ e do CPF(MF) nº ____________________, para representar esta empresa na
licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, interpor recursos,
formular impugnações, prestar declarações, registrar ocorrências, e assinar atos e demais
documentos pertinentes ao certame em nome da representada, indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

Local e data.

EMPRESA
NOME
CARGO DO CREDENCIADO
(FIRMA RECONHECIDA, conforme Edital)

OBS: Se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por representantes
legais ou pessoa devidamente autorizada; será necessário comprovar os poderes para fazer a declaração acima
junto a um Cartório Competente da Comarca onde estiver estabelecido o proponente.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
ANEXO XII - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO)

Atestamos

(ou

declaramos)

que

a

empresa

___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no
(a) __________________________, fornece (ou forneceu) materiais ________________,
discriminados na Nota Fiscal nº ______________ para este órgão (ou para esta empresa).

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela
empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a
desabone comercial ou tecnicamente.

Local e data

______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

*Dados da empresa emitente (caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito
privado, deverá constar no atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa).
OBSERVAÇÃO:
1. O cabeçalho deverá conter o timbre da pessoa jurídica de direito público ou privada
emitente do atestado.

