ANEXO V – MODELO DE
DOCUMENTOS

MODELO DE PROCURAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO)

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.)
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante)
OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº xxx/2020 - CN Nº. xx/2020.

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o
outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, Seguridade
Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que atende às exigências
do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, nas sessões
públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos,
assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer documentos
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.
LOCAL E DATA
ASSINATURA
_______________________, ____ de _______________ de 2020.

___________________________________________
Nome, Ass. E CNPJ

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Att. Comissão Especial de Licitação

REF. CONCORRÊNCIA NACIONAL N.º xx/2020

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO
COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como
microempresa/empresa de pequeno porte/microempreendedor individual, nos termos da Lei
Complementar n.º 123/06, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da
LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016
obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

(Local) ______________, __ de _______________ de 2020.

__________________________________
Empresa e assinatura do responsável legal

OBSERVAÇÕES:
Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.
Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal e/ou outro documento que comprove a situação
do enquadramento da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares
128/2008, 147/2014 e 155/2016.

ciente da

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua ________, nº ____,
(Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante Legal (qualificação), DECLARA, sob as
penas da Lei, que:
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo
igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal 8.666/93 e alterações.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.
............................................
(local e data)
Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal
Razão Social e Carimbo do CNPJ

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Att: Comissão Especial de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº. ___/2020

.............................................................................(nome

da

empresa),

CNPJ

nº

..............

..............................., (endereço completo) ......................, declara sob as penas da lei que até a presente
data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência e está
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local e data)

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

MODELO PROPOSTA

À Comissão Especial de Licitação
Petrolina – PE.
Ref.: Concorrência nº _____/2020

Prezados Senhores,
O (concorrente), (qualificação), por seu representante legal, vem, pela presente, submeter à apreciação de
V.Sra. sua proposta comercial, elaborada conforme o ANEXO IV, do Edital.
O percentual de desconto proposto sobre a tarifa de abates prevista no Código Tributário Municipal de

Petrolina – PE, conforme valores abaixo, é de ______% (____________).
TIPO DE ABATE

TARIFA DE ABATE EM UFM

BOVINOS/BUBALINOS

39,25

SUÍNOS

15,00

OVINOS/CAPRINOS

10,00

Passamos a relacionar os preços unitários (em UFM) das tarifas de abates propostos.
TIPO DE ABATE

TARIFA DE ABATE EM UFM

BOVINOS/BUBALINOS

xx

SUÍNOS

xx

OVINOS/CAPRINOS

xx

Declara, ainda, que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões verificadas na respectiva
proposta.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da abertura da presente licitação,
sendo que o prazo previsto para execução dos mesmos é de ___ (___) meses.
Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e
endereço residencial.
Local e data
___________________________________________
Assinatura e carimbo (representante legal da empresa)
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Declaramos, em cumprimento ao disposto no subitem 8.4.2.a, do edital da Concorrência Nacional nº
xx/2020, que a empresa ________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº __________________,
representado pelo (a) Sr (a). ___________________________, portador do RG nº _______________,
expedido pelo órgão _____________, inscrito no CPF sob o nº_____________, devidamente
qualificado (a) como seu representante legal para os fins da presente declaração, compareceu perante
a Secretaria Municipal de Governo e Agricultura, visitou o abatedouro Municipal de Petrolina - PE e
tomou conhecimento das condições e grau de dificuldade existente para a execução dos trabalhos,
definido no Edital e Anexos, que fazem parte desse procedimento licitatório.

Petrolina – PE, ....... de ...……………de 2020.

_________________________________________________________________________
Técnico da Secretaria Municipal de Governo e Agricultura
Assinatura e Carimbo

