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FOLHA: _______ 

PROC.: 33/2019 

RUBRICA: _____ 

ANEXO  IV 

MODELO “A”  

(Credenciamento exigido no inciso I do subitem 4.1. do edital da licitação) 

Proponente (Razão Social): 
 

Inscrição no CNPJ/MF: 
 

Inscrição Estadual: 
 

Endereço:  
 

Cidade/Estado: 
 

Telefone/ Fax: 

 

e-mail: 
 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
 

Cargo: 
 

Carteira de Identidade: 
 

CPF: 
 

Pregão Presencial: 
 
Edital n.º ______/2019 

Processo: 
 
n.º ___/2019 

CREDENCIAMENTO 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) 

__________________________________________, portador (a) do RG n.º 

_____________________ e do CPF n.º __________________, a participar da licitação 

instaurada pela Prefeitura Municipal de Dourados-MS, na modalidade Pregão Presencial – 

Edital n.º ___/2019, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa __________________________________, bem como 

formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante: 
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FOLHA: _______ 

PROC.: 33/2019 

RUBRICA: _____ 

MODELO “B”  

 (Declaração exigida no inciso II do subitem 4.1. do edital da licitação) 

Proponente (Razão Social): 
 

Inscrição no CNPJ/MF: 
 

Inscrição Estadual: 
 

Endereço: 
 

Cidade/Estado: 
 

Telefone/ Fax: 

 

e-mail: 
 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
 

Cargo: 
 

Carteira de Identidade: 
 

CPF: 
 

Pregão Presencial: 
 
Edital n.º ______/2019 

Processo: 
 
n.º ___/2019 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Declaro(amos), sob as penas da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, para fins de participação no 

presente processo licitatório, que a empresa cumpre plenamente os requisitos para sua 

habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, 

que se encontram dentro do Envelope de n.º 02 – “Documentação”, em conformidade com o 

inciso VII do Art. 4º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante: 

 



 

 

 
—  Página 3 —  

FOLHA: _______ 

PROC.: 33/2019 

RUBRICA: _____ 

MODELO “C”  

 (Declaração exigida no inciso III do subitem 4.1. do edital da licitação) 

Proponente (Razão Social): 
 

Inscrição no CNPJ/MF: 
 

Inscrição Estadual: 
 

Endereço: 
 

Cidade/Estado: 
 

Telefone/ Fax: 

 

e-mail: 
 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
 

Cargo: 
 

Carteira de Identidade: 
 

CPF: 
 

Pregão Presencial: 
 
Edital n.º ______/2019 

Processo: 
 
n.º ___/2019 

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, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação no presente processo licitatório, 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.: 33/2019 

RUBRICA: _____ 

MODELO “D”  

(Declaração exigida no inciso I do subitem 4.2. 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: 
 

Pregão Presencial: 
 
Edital n.º ______/2019 

Processo: 
 
n.º ___/2019 

DECLARAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO 

Declaro(amos), para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos 

editalícios, 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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FOLHA: _______ 

PROC.: 33/2019 

RUBRICA: _____ 

MODELO “E”  

 (Declaração exigida no inciso II do subitem 8.3. 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: 
 

Pregão Presencial: 
 
Edital n.º ______/2019 

Processo: 
 
n.º ___/2019 

DECLARAÇÃO 

Declaro(amos), para os devidos fins que todos os profissionais contratados que executarão 

os serviços objeto deste edital, são devidamente capacitados e possuem certificados de 

arbitragem, que, portanto serão apresentados no momento da assinatura do Contrato. 

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante: 
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FOLHA: _______ 

PROC.: 33/2019 

RUBRICA: _____ 

MODELO “F”  

 (Declaração exigida no inciso I do subitem 8.5. do edital da licitação) 

Proponente (Razão Social): 
 

Inscrição no CNPJ/MF: 
 

Inscrição Estadual: 
 

Endereço: 
 

Cidade/Estado: 
 

Telefone/ Fax: 

 

e-mail: 
 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
 

Cargo: 
 

Carteira de Identidade: 
 

CPF: 
 

Pregão Presencial: 
 
Edital n.º ______/2019 

Processo: 
 
n.º ___/2019 

DECLARAÇÃO 

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de 

atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, 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.: 33/2019 

RUBRICA: _____ 

 MODELO “G”  

 (Declaração exigida no inciso II do subitem 8.5. do edital da licitação) 

Proponente (Razão Social): 
 

Inscrição no CNPJ/MF: 
 

Inscrição Estadual: 
 

Endereço: 
 

Cidade/Estado: 
 

Telefone/ Fax: 

 

e-mail: 
 

Nome do Representante Legal da Licitante: 
 

Cargo: 
 

Carteira de Identidade: 
 

CPF: 
 

Pregão Presencial: 
 
Edital n.º ______/2019 

Processo: 
 
n.º ___/2019 

DECLARAÇÃO 

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de 

atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, 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: 

 


