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ANEXO III

Modelo de Declaração – Item 9.4.1Ref.: Tomada de Preços n.º 01/2019

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar que
não está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal
Carimbo da empresa
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ANEXO IV

Modelo de Declaração – Item 9.4.2Ref.: Tomada de Preços n.º 01/2019

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar que
aceitação integral e irretratável nas normas e condições estabelecidas no edital, bem
como a submissão e observância dos regulamentos e normas gerais e especial que
regem a matéria, em especial daquelas que tratam do prazo para entrega, validade e
condições de pagamento.

Local e data

Assinatura do sócio/proprietário
Representante legal
Carimbo da empresa
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ANEXO V

Modelo de Declaração – Item 9.4.3Ref.: Tomada de Preços n.º 0 /2019

DECLARAÇÃO

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar sob
as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e não ter,
tampouco, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

Assinatura de sócio/proprietário ou
Representante legal
Carimbo da empresa
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÃO ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N.º
123/06 E LEI COMPLEMENTAR 147/2015

Tomada de Preços n.º 01/2019

A _______(nome da licitante)________________, qualificada como microempresa (ou empresa
de pequeno porte) por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob n.º _____________, com
sede à ______________________, declara para os devidos fins de direito que pretende ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

_______(Local)___________, _____ (data) ____________

___________________________________
(Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VII

CARTA-CREDENCIAL

Local,

de

de 2019.

À Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Edital da Tomada de Preços N.º 03/2019.
Prezados Senhores,
O abaixo assinado, ______________________________, portador da cédula de identidade
RG n.º ___________, emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na qualidade de
responsável legal pela proponente ___________________, vem, pela presente, informar a
Vªs. Sªs. que o senhor _______________________, portador da cédula de identidade RG
n.º ___________, emitida por (ou equivalente para estrangeiro), é a pessoa autorizada por
nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de
habilitação e propostas de preços, bem como assinar atas e demais documentos a que se
referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(cédula de identidade, número e órgão emissor)

Obs.: firma reconhecida do Representante Legal
Deverá ser entregue fora dos envelopes
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ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Preços n.º --/2019 – Processo n.º --/2019
Nome da Empresa: ________________________________________________
CNPJ: _________________________

A empresa ___________________, já qualificada nos autos deste processo de licitação, vem
através deste apresentar proposta financeira para a participação na Tomada de Preços
03/2015 conforme segue abaixo:
Valor total da proposta* R$..................... (.......................................).
O prazo de execução dos serviços objetos deste contrato é de 12 (doze) meses a
contar do recebimento da "Ordem de Serviço"
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da
data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitação.
O prazo para pagamento será de até 20 (vinte) dias úteis após a apresentação da
fatura dos serviços executados medidos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Alumínio.

_______(Local)___________, _____(data)____________

Atenciosamente,
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade número e órgão emissor)
*A proposta deverá estar acompanhada do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo II-A) e do
Modelo de Planilha de Proposta Comercial (Anexo II-B)
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste
Edital, que a empresa ............................................ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no
CNPJ n.º ........................... executará os serviços contratados relativo à Tomada de Preços n.º
01/2019 que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para a prestação de
serviços contínuos técnicos especializados de manutenção integral e cogestão contínua do
parque de iluminação pública, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva,
ampliação, execução de obras, reforma, melhoria, modernização de redes de distribuição de
energia elétrica e de iluminação com alimentações aéreas e subterrâneas, eficientização,
elaboração de projetos executivos e demais serviços destinados
à iluminação pública (convencional, petalar, ornamental, de vielas, de destaque, de piso,
embutida, etc.), atualização cadastral geolocalizada do acervo físico da rede de iluminação
pública do banco de dados do SIG da Prefeitura do estado do Sistema de Iluminação Pública e
podas de árvores, inclusive em sistemas energizados, que interfiram com a rede elétrica de
iluminação pública, inclusos os fornecimentos de mão de obra e materiais, em conformidade
com o memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, demais anexos
e especificações técnicas anexas ao Edital, dentro do prazo do cronograma físico por nós
apresentado, ficando a ele vinculado, inclusive para efeitos de fiscalização e de aplicação das
penalidades.
Sendo o que tínhamos a declarar, firmo a presente.
..................................................................
(local e data)
..................................................................
Representante da Empresa
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ANEXO XII - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Declaramos que a empresa ........., com sede na ........., n.º ........., bairro ......... , no
Município de ........., inscrita no CNPJ sob o n.º ......... , realizou a visita técnica aos locais onde
serão executadas as obras/serviços objeto do Edital da Tomada de Preços n.º 01/2019, cujo
objeto é a execução de serviços contínuos técnicos especializados de manutenção integral e
cogestão contínua do parque de iluminação pública, compreendendo a manutenção preventiva
e corretiva, ampliação, execução de obras, reforma, melhoria, modernização de redes de
distribuição de energia elétrica e de iluminação com alimentações aéreas e subterrâneas,
eficientização, elaboração de projetos executivos e demais
serviços destinados à iluminação pública (convencional, petalar, ornamental, de vielas, de
destaque, de piso, embutida, etc.), atualização cadastral geolocalizada do acervo físico da rede
de iluminação pública do banco de dados do SIG da Prefeitura do estado do Sistema de
Iluminação Pública e podas de árvores, inclusive em sistemas energizados, que interfiram com a
rede elétrica de iluminação pública, inclusos os fornecimentos de mão de obra e materiais, em
conformidade com o memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro,
demais anexos e especificações técnicas anexas ao Edital, em diversos locais do Município de
Alumínio.
A visita técnica foi realizada no dia xx/xx/2019, pelo Sr. ......... , responsável técnico da empresa
.......... que deverá anexar este documento junto ao Envelope n.º 01 – DOCUMENTAÇÃO.
Alumínio, .......... de .......... de 2019.

_____________________________________________
(assinatura do responsável técnico da proponente)
_____________________________________________
(assinatura do servidor responsável)
_____________________________________________
(assinatura do representante legal da proponente)

