ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro da TerraPalmas – Comissão Permanente de Licitação
Pregão ____/2017

A empresa _____________________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº _________________________________________________, por intermédio de seu
representante
legal,
Sr(a)
_______________________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ e do CPF
n.º ____________________________________________________________, declara, sob as
penas de Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participar do Pregão de nº
......, estando ciente de que ficará sujeito as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e
art. 14 do Decreto nº 3.555/00, caso venha a ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantenha a proposta, falhe ou fraude na execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo,
faça declaração falsa ou cometa fraude fiscal.

Local e data, ........... de ................................. de ...........

.............................................................
Assinatura do Declarante

............................................................................................................
Nome completo e nº do RG do Declarante
OBS.: ENTREGAR ESTA DECLARAÇÃO JUNTO COM O CREDENCIAMENTO DO LICITANTE (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO),
COMO CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Ao
Pregoeiro da TerraPalmas – Comissão Permanente de Licitação
Pregão ____/2017

A empresa _____________________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº _________________________________________________, por intermédio de seu
representante
legal,
Sr(a)
_______________________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ e do CPF
n.º ____________________________________________________________, declara, sob as
penas de Lei, que:
1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, ........... de ................................. de ...........

.............................................................
Assinatura do Declarante

............................................................................................................
Nome completo e nº do RG do Declarante
OBS.: ENTREGAR ESTA DECLARAÇÃO JUNTO COM O CREDENCIAMENTO DO LICITANTE (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO),
COMO CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Ao
Pregoeiro da TerraPalmas – Comissão Permanente de Licitação
Pregão ____/2017
À companhia Imobiliária do Estado do Tocantins - TerraPalmas
Pregão ____/2017
(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 (completar com identificação do edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a.
A proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente (pelo 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 (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b.
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação)
não foi informada, discutida ou recebida 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 apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 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 apresentada para participar da (identificação da licitação) não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 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.
Local e data, ........... de ................................. de ...........

.............................................................
Assinatura do Declarante
OBS.: ENTREGAR ESTA DECLARAÇÃO JUNTO COM O CREDENCIAMENTO DO LICITANTE (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO),
COMO CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA
Ao
Pregoeiro da TerraPalmas – Comissão Permanente de Licitação
Pregão ____/2017

A empresa _____________________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº _________________________________________________, por intermédio de seu
representante
legal,
Sr(a)
_______________________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ e do CPF
n.º ____________________________________________________________, declara-se ciente
do Termo de Referência do objeto desta peça editalícia, e de que sua proposta está de acordo com
suas prerrogativas.
Declara ainda ciência que o não cumprimento do disposto na referida declaração incidirá nas
penalidades descritas no referido edital nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA
EXTENSÃO DAS PENALIDADES.
_______________, _______ de ____________________ de 2017.
___________________________________________

___________________, em ___ de ___________________ de _________
____________________________________________________________
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

OBS.: ENTREGAR ESTA DECLARAÇÃO JUNTO COM O CREDENCIAMENTO DO LICITANTE (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO),
COMO CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO NA FORMA, ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF

Ao
Pregoeiro da TerraPalmas – Comissão Permanente de Licitação
Pregão ____/2017

A empresa _____________________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº _________________________________________________, por intermédio de seu
representante
legal,
Sr(a)
_______________________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ e do CPF
n.º ____________________________________________________________, declara, sob as
penas de Lei, que até a presente data que a licitante não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido no inciso XXXIII do
artigo 7º, da Constituição Federal, e nos art. 27, inciso V, e 78, XVII, da Lei 8.666/93, já atualizada.

Local e data, ........... de ................................. de ...........

.............................................................
Assinatura do Declarante

............................................................................................................
Nome completo e nº do RG do Declarante

OBS.: ENTREGAR ESTA DECLARAÇÃO JUNTO COM O CREDENCIAMENTO DO LICITANTE (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO),
COMO CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

ANEXO IX
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
Pregoeiro da TerraPalmas – Comissão Permanente de Licitação
Pregão ____/2017
Senhor Pregoeiro,
Pela presente, designamos o Sr.(a) ___________________________________
______________________, portador(a) da carteira de identidade n.º _____________, expedida
pela _______ do Estado de ____________________, para nos representar no processo licitatório
relativo ao Pregão n.º ___/2017, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, apresentar recursos, renunciar o
direito de recurso, apresentar impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de decisões
administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,

Local e data, ........... de ................................. de ...........

_________________________________________
Identificação e assinatura do outorgante

OBS.: ENTREGAR ESTA DECLARAÇÃO JUNTO COM O CREDENCIAMENTO DO LICITANTE (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO),
COMO CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

ANEXO X
MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP
Ao
Pregoeiro da TerraPalmas – Comissão Permanente de Licitação
Pregão ____/2017

A empresa _____________________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº _________________________________________________, por intermédio de seu
representante
legal,
Sr(a)
_______________________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________________________________ e do CPF
n.º ____________________________________________________________,
DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não
havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.
DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto
no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Local e data, ........... de ................................. de ...........

.............................................................
Assinatura do Declarante

............................................................................................................
Nome completo e nº do RG do Declarante

OBS.: ENTREGAR ESTA DECLARAÇÃO JUNTO COM O CREDENCIAMENTO DO LICITANTE (FORA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO),
COMO CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

