FOLHA: _______
PROC.: 296/2017
RUBRICA: _____

ANEXO

II

MODELO “ A”
(Declaração exigida no inciso III do subitem 2. do Anexo I do Edital)
Proponente (Razão Social):
Inscrição no CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Cidade/Estado:
Telefone:

Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante:

Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF:

Tomada de Preços:

Processo:

Edital nº ______/2017

nº ___/2017/DL/PMD

RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO/EQUIPAMENTO:
ITEM

INSTALAÇÕES/APARELHAMENTO/EQUIPAMENTO

LEASING ( L )
PRÓPRIO ( P )
ALUGUEL ( A )

MODELO /
ANO DE
FABRICAÇÃO

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:
FUNÇÃO

NOME

RG Nº / CREA Nº

QUALIFICAÇÃO

De cl a ro( am os) , s ob as pe na s d a L ei , qu e as in sta l aç õe s , ap a r elh am en to,
equ ip am ent o s, f e r ra ment a l e equ ip e té cn ic a s up ra c ita dos , est ar ão d i spon ív e is pa r a a
ex e cu çã o d os s e rv i ç os obj et o d a pr e se nt e li cit a çã o.
Local/Data:

Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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FOLHA: _______
PROC.: 296/2017
RUBRICA: _____

M O DELO “ B”
(Declaração exigida no inciso VI do subitem 2. do Anexo I do Edital)
Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone:

Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante:

Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF:

Tomada de Preços:

Processo:

Edital nº ______/2017

nº ___/2017/DL/PMD

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, declaro(amos)
expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que o Responsável
Técnico para a execução da obra/serviços objeto da presente licitação, em todas as fases do
procedimento licitatório e execução contratual é o profissional abaixo assinado, conforme anuência do
mesmo.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Eu abaixo assinado, [inserir nome do responsável técnico], residente e domiciliado à [inserir endereço
completo], Engenheiro Civil, RG [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação], CPF [inserir
número] CREA/CAU [inserir número no respectivo Conselho Regional da Categoria Profissional],
declaro que tenho pleno conhecimento do objeto da presente licitação, autorizo e aceito o exercício da
função de Responsável Técnico no acompanhamento e execução dos serviços/obra.
___________________________________________
(a) Responsável Técnico da Empresa
Local/Data:

Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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FOLHA: _______
PROC.: 296/2017
RUBRICA: _____

M O DELO “ C”
(Declaração exigida no inciso I do subitem 5. do Anexo I do Edital)
Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone:

Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante:

Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF:

Tomada de Preços:

Processo:

Edital nº ______/2017

nº ___/2017/DL/PMD

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação
na presente licitação, a inexistência de superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos
do Artigo 32, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e que não foi declarada inidônea por qualquer
órgão da Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no
Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local/Data:

Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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FOLHA: _______
PROC.: 296/2017
RUBRICA: _____

M O DELO “ D”
(Declaração exigida no inciso II do subitem 5. do Anexo I do Edital)
Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone:

Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante:

Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF:

Tomada de Preços:

Processo:

Edital nº ______/2017

nº ___/2017/DL/PMD
DECLARAÇÃO

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação
na presente licitação, que nenhum de nossos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, funcionário
ou subcontratado, é servidor ou presta serviços sob qualquer regime de contratação à Prefeitura
Municipal de Dourados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local/Data:

Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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FOLHA: _______
PROC.: 296/2017
RUBRICA: _____

M O DELO “ E”
(Declaração exigida no inciso III do subitem 5. do Anexo I do Edital)
Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone:

Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante:

Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF:

Tomada de Preços:

Processo:

Edital nº ______/2017

nº ___/2017/DL/PMD
DECLARAÇÃO

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação
na presente licitação, que, em rigorosa observância ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da
Constituição Federal, não há em nosso quadro de empregados qualquer menor de dezoito anos
exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem, tampouco, qualquer menor de dezesseis
anos.
Declaro(amos), ainda, sob as penas da lei, que caso venhamos a empregar algum menor de dezesseis
anos, somente o faremos quando o mesmo for maior de quatorze anos e unicamente na condição de
aprendiz.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Local/Data:

Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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FOLHA: _______
PROC.: 296/2017
RUBRICA: _____

MODELO “F”
(Declaração exigida no inciso IV, do item 5. do Anexo I do edital)
Proponente (Razão Social):
Inscrição no CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Cidade/Estado:
Telefone:

Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante:

Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF:

Tomada de Preços:

Processo:

Edital nº ______/2017

nº ___/2017/DL/PMD
DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, declaro(amos)
expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:
a) Tendo recebido todos os documentos integrante do edital, tomamos conhecimento de todas as
informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação,
assim sendo, após análise, aceitamos e nos submetemos às todas as condições estabelecidas no
edital acima referenciado, as disposições técnicas e a minuta contratual;
b) Estamos de acordo com todas as condições exigidas no edital e seus anexos;
c) Comprometemo-nos, formalmente, a executar os serviços, de acordo com os prazos e
especificações que fazem parte deste instrumento e pelo preço e condições constantes da
proposta aceita;
d) Estamos cientes das condições da licitação, respondendo pela veracidade das informações
constantes da documentação e proposta apresentada e que forneceremos quaisquer informações
e documentações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação;
e) Sendo vencedora na presente licitação, utilizaremos na execução nos serviços, somente material
de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento necessário a sua execução no
instante em que forem solicitados, de acordo com a orientação da fiscalização da Prefeitura
Municipal de Dourados, sem nenhum ônus adicional;
f)

Tem em disponibilidade todo o equipamento, instalações e pessoal técnico especializado
necessário e essencial ao fiel cumprimento do objeto desta licitação;

g) Cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho de seus empregados,
reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da Lei nº 6.514/77;
h) O Responsável Técnico do nosso quadro permanente de funcionários conhece as normas
vigentes no Manual de Especificações Técnicas relativas a Obras Civis da Prefeitura Municipal de
Dourados, as quais deverão ser obedecidas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Local/Data:

Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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FOLHA: _______
PROC.: 296/2017
RUBRICA: _____

M O DELO “ G ”
(Proposta de Preços exigida no subitem 9.1. do edital da licitação)
Proponente (Razão Social):
Inscrição no CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Cidade/Estado:
Telefone:

Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante:

Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF:

Tomada de Preços:

Processo:

Edital nº ______/2017

nº ___/2017/DL/PMD
PROPOSTA

Após cuidadoso exame e estudo do edital em referência e seus anexos, com os quais concordamos,
vimos apresentar a nossa proposta para __________________________________________ (especificar
o objeto), conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos, Planilha
Orçamentária, BDI, Cronograma e demais especificações do edital.


Nossa proposta para execução do objeto do presente Processo Licitatório é de R$
_______________ (___________________________________________________________________).



Prazo de Execução: ___ (_____________) dias, conforme consta no Cronograma Físico
Financeiro;



Condições de pagamento: através de medições ou avaliações parciais dos serviços executados e
a apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura, devidamente atestada.



Para efeito de participação no certame em referência, declaramos:
 Que todos os documentos foram recebidos, incorporados ao edital e levados em consideração
quando da preparação da nossa Proposta.
 Que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes da contratação e que
temos perfeito conhecimento das condições para sua execução.
 Que concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da sua entrega.



Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data,
horário e local estabelecidos pelo Departamento de Licitação, para proceder à assinatura do
Contrato.

Até que o Contrato seja assinado, esta Proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observadas as condições de edital.
Atenciosamente,

Local/Data:

Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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FOLHA: _______
PROC.: 296/2017
RUBRICA: _____

M O DELO “ H”
(Declaração exigida no inciso I do subitem 5.3.1. do Edital)
Proponente (Razão Social):

Inscrição no CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade/Estado:

Telefone/ Fax:

Nome do Representante Legal da Licitante:

Cargo:

Carteira de Identidade:

CPF:

Tomada de Preços:

Processo:

Edital nº ______/2017

nº ___/2017/DL/PMD
DECLARAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO

Declaro(amos), para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos do edital, que toda
correspondência

eletrônica

dirigida

a

nossa

empresa

deverá

sê-lo

feito

ao

endereço

_____@________.______.
Declaramos que receberemos toda e qualquer informação/notificação/convocação decorrentes da
licitação e consequente contratação através do endereço supracitado e que estamos cientes da
validade das notificações e comunicações enviadas pela Prefeitura Municipal de Dourados-MS ao
endereço, caso ocorra alteração do endereço eletrônico e não informemos formalmente a sua eventual
alteração.

Local/Data:

Assinatura do Representante Legal da Licitante:
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