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ANEXO II   
  

(MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL)  
  
  
  

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ Nº_____________________, 
sediada_________________________ (endereço completo), por intermédio de seu(ua) 
representante legal o(a) Senhor(a)________________________, portador(a) do Registro Geral 
nº. __________________e CPF nº ____________________, DECLARA para efeito do Pregão 
Presencial nº. PP030/2017, realizado no Município de São Félix do Coribe-BA, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 
17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.  
  
  
  

Local e data  
______________________________________  

(Nome e assinatura do representante)  
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.  

  
  

  
ANEXO III  

  
(MODELO DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES)  

  
  

(Nome da Empresa) __________________________, inscrita no CNPJ/MF nº 
___________________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 
Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 
__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA, para efeitos do 
Pregão Presencial nº PP030/2017 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos).  
  
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  
Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição.  
  
  
  



 

Página 2 de 6  

  
 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N – CENTRO – SÃO FÉLIX DO CORIBE – BAHIA – CEP: 47.665-000  
TEL.:(77) 3491-2921/ FAX: (77) 3491-3194 – EMAIL: adm@saofelixdocoribe.ba.gov.br Site: 

www.saofelixdocoribe.ba.gov.br  –    CNPJ: 16.430.951/0001-30  

  

  
                         
  

  
Local e data  

______________________________________  
(Nome e assinatura do representante)  

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.  
  

ANEXO IV  
(MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS)  

  
  
  
  

(Nome da Empresa) ____________________, CNPJ/MF nº _______________sediada 
(endereço completo) __________________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 
Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 
__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Presencial 
nº PP030/2017, realizado pelo Município de São Félix do Coribe-BA, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores.  
  
  
  

Local e data  
______________________________________  

(Nome e assinatura do representante)  
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.  
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ANEXO V  
(MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE)  
  
  
(Nome da Empresa) _____________________________________, inscrita no CNPJ no 
__________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________________ e do CPF no __________________, DECLARA, para fins de 
comprovação no Pregão Presencial no PP030/2017, 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 
14/12/2006;  
  
( ) 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.  
  
  

Local e data  
______________________________________  

(Nome e assinatura do representante)  
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante.  

  
  
  

OBS.: 1) Assinalar com um “X” a condição da 
empresa.  
  
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura da Sessão, e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas 
empresas que pretenderem se beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto Lei 
Complementar nº 123/2006.  
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ANEXO VII  
(DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA)  

  
  
  

_____________________________________________________ (nome empresarial da 
licitante), inscrita no CNPJ nº: ______________________ com sede na 
__________________________________________________________, por intermédio de 
seu representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________, infra-assinado, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________________________ e do CPF/MF 
nº _________________________________, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para 
participação na licitação, Pregão nº PP030/2017 que:  
  
a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de 
maneira independente por esta licitante, 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 acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima 
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da licitação acima mencionada, 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 acima mencionada quanto a 
participar ou não da referida licitação;  
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação;  
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do Município de São Félix do Coribe-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.  
  
  
___________________ , _________ de _______________ de 2017.  
  
  
  

________________________________________________  
(assinatura do representante legal)  

Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de “Proposta de  
Preços” e de “Documentos de Habilitação”.  
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ANEXO VIII  
(Modelo de Proposta de Preços)  

  
  

Pregão Presencial nº PP030/2017  
  
À  
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA  
A/C: Sr. (a) Pregoeiro(a)  
  
Prezado Senhor(a),  
  
A empresa _______________________, com sede na Rua/Av. _____________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, abaixo assinada por seu representante 
legal, interessada na participação do presente pregão, apresentar proposta comercial, nas 
seguintes condições:  
 

Lote 01 _______  

Item  Descrição do Produto  Unid.  Quant.  Marca  V. Unit.  V. Total  

              

              

Total Geral     

  
despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.  
  

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.   
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sua entrega realizada no prazo de até 05 (cinco) dias, contados após cada solicitação, mediante 
o recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Administração Municipal.  

 
_______________, estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo 
na empresa.  
  
Data: __________  
  
Assinatura: ___________  
  
Nome do representante legal do Proponente: ________________  
Carimbo do CNPJ.  

  
  

natura  do  contrato/ata  de  registro  o  Sr(a).   


