
  
  

ANEXO   VIII   

    

MODELO   DE   DECLARAÇÃO   DE   CUMPRIMENTO   AO   DISPOSTO   NO   INCISO   XXXIII   DO   ART.   7º,   DA   

CONSTITUIÇÃO   FEDERAL   

    

___________________________________________(nome  da  empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  nº          

_______________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  Sr.(a)______________________________,          

portador(a)  da  Carteira  de  Iden�dade  nº  _________________  Órgão  expedidor  _______  e  do  C.P.F  nº                

________________,   DECLARA ,  para  fins  de  cumprimento  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  Art.  7º  da                 

Cons�tuição  Federal,  que  não  emprega  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre                 

e   que   não   emprega   menor   de   dezesseis   anos.   

    

Ressalva :  emprega  menor,  a  par�r  de  quatorze  anos,  na  condição  de  aprendiz  (  )  (assinalar  com  “x”  a                    

ressalva   acima,   caso   verdadeira)   

  

  

(Local   e   data)   __________________,   ____   de   __________________   de   2020.   

  

  

  

  

__________________________________________   

(representante   legal   com   nome   e   cargo)   

    

  
 

  



  
  

ANEXO   IX   

    

MODELO   DE   PROPOSTA   

Ao   

Ins�tuto   Federal   de   Educação,   Ciência   e   Tecnologia   de   Mato   Grosso   

    

Ref.:   Concorrência   n.º   XX/2020   

    

I)  Para  tanto,  nos  propomos  a  executar  os  serviços  pelos  preços  constantes  da  planilha  de  quan�ta�vos  e                   

preços  unitários  anexa  e  pelo  preço  global  de  R$_____           

(_____________________________________________________________   ).   

    

Apresentamos  a  Vossa  Senhoria  a  nossa  proposta  de  preços,  detalhada  nos  documentos  anexos,  para                

execução  da  obra  de  que  trata  a  Concorrência  nº  ___/_____,  conforme  condições  estabelecidas  no  edital  e                  

seus   anexos.   

II)   Os   prazos   por   nós   indicados   são   os   que   se   seguem:   

a)   prazo   de   validade   da   proposta:   ____   dias;   

b)   prazo   de   execução   dos   serviços:   _____   meses;   e  

c)   prazo   de   garan�a   dos   serviços:   _____   anos.   

    

Os   dados   da   nossa   empresa   são:   

a)   Razão   Social:               ______________________________;   

b)   CNPJ    n.º:                                                ______________________________;   

c)   Inscrição   Estadual   n.º:                            ______________________________;   

d)   ndereço:   ______________________________;   

e)   CEP:   ______________________________;   

f)   Cidade:   ______________________________;   

g)   Estado:   ______________________________;   

h)   Fone:               ______________________________;   

I)   Fax   (se   houver):               ______________________________;   

j)   E-mail:   ______________________________.   

  

__________,   ___   de   __________   de   2020.   

__________________________________________   

Assinatura   e   carimbo   (do   representante   legal)     
  

 
  



  
  

ANEXO   X   

    

   MODELO   DE   DECLARAÇÃO   DE   ELABORAÇÃO   INDEPENDENTE   DE   PROPOSTA   

   Nos   termos   da   Instrução   Norma�va   SLTI/MPOG   N°   02/2009   

    

CONCORRÊNCIA   Nº   XX/2020   

    

  _________________________ (REPRESENTANTE  DO  LICITANTE) ,  portador  da  Cédula  de         

Iden�dade  RG  nº  ____________  e  do  CPF  nº  ____________,  como  representante  devidamente  cons�tuído               

da  _________________________   (IDENTIFICAÇÃO  DO  LICITANTE) ,  inscrita  no  CNPJ  nº  ____________,            

doravante  denominado  Licitante,  para  fins  do  disposto  no  Edital  da  presente  Licitação,  declara,  sob  as  penas                  

da   lei,   em   especial   o   art.   299   do   Código   Penal   Brasileiro,   que:   

 (a)  a  proposta  apresentada  para  par�cipar  da  presente  Licitação  foi  elaborada  de  maneira  independente                 

pelo  Licitante,  e  o  conteúdo  da  proposta  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,                    

discu�do  ou  recebido  de  qualquer  outro  par�cipante  potencial  ou  de  fato  da  presente  Licitação,  por                 

qualquer   meio   ou   por   qualquer   pessoa;   

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  par�cipar  da  presente  Licitação  não  foi  informada,                  

discu�da  ou  recebida  de  qualquer  outro  par�cipante  potencial  ou  de  fato  da  presente  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                   

par�cipante   potencial   ou   de   fato   da   presente   Licitação   quanto   a   par�cipar   ou   não   da   referida   licitação;   

(d)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  par�cipar  da  presente  Licitação  não  será,  no  todo  ou  em                    

parte,  direta  ou  indiretamente,  comunicado  ou  discu�do  com  qualquer  outro  par�cipante  potencial  ou  de                

fato   da   presente   Licitação   antes   da   adjudicação   do   objeto   da   referida   licitação;   

(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  par�cipar  da  presente  Licitação  não  foi,  no  todo  ou  em                    

parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discu�do  ou  recebido  de  qualquer  integrante  do  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_________________________,   ___   de   _____________   de   2020.   

    

  ________________________________________   

(assinatura   do   representante   legal   do   Licitante)     
  

 
  



  
  

ANEXO   XI   

    

    

MODELO   DE   DECLARAÇÃO   DE   INEXISTÊNCIA   DE   FATO   SUPERVENIENTE   IMPEDITIVO   DA   HABILITAÇÃO   

    

CONCORRÊNCIA   Nº.   XX/2020   

    

(Razão  Social  da  Empresa),  estabelecida  na  ....(endereço  completo)....,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.°               

......................,  neste  ato  representada  pelo  seu  (representante/sócio/procurador),  no  uso  de  suas             

atribuições   legais,   vem:     

    

DECLARAR ,  para  fins  de  par�cipação  no  processo  licitatório  em  pauta,  sob  as  penas  da  Lei,  que  inexiste                   

qualquer  fato  impedi�vo  à  sua  par�cipação  na  licitação  citada,  que  não  foi  declarada  inidônea  e  não  está                   

impedida  de  contratar  com  o  Poder  Público  de  qualquer  esfera,  ou  suspensa  de  contratar  com  a                  

Administração,   e   que   se   compromete   a   comunicar   ocorrência   de   fatos   supervenientes.     

    

Por   ser   verdade   assina   a   presente.     

    

……………...,   ...............   de   ................................   de   2020.   

  

  

_______________________________   

Razão   Social   da   Empresa   

Nome   do   responsável/procurador   

Cargo   do   responsável/procurador   

N.°   do   documento   de   iden�dade   

  

      

  
 

  



  
  

ANEXO   XII   

    

   MODELO   DE   DECLARAÇÃO   DE   MICROEMPRESA,   DE   EMPRESA   DE   PEQUENO   PORTE,   OU   DE   COOPERATIVA   

ENQUADRADA   NO   ARTIGO   34   DA   LEI   N°   11.488,   DE   2007   

    

CONCORRÊNCIA   Nº   XX/2020   

    

 __________________________  ( iden�ficação  do  licitante ),  inscrita  no  CNPJ  nº  _______________,  por             

intermédio  de  seu  representante  legal,  o  Sr.  ___________________________  ( nome  do  representante ),             

portador  da  Cédula  de  Iden�dade  RG  nº  _______________  e  do  CPF  nº  _______________,   DECLARA ,  sob                 

as  penas  da  lei,  que  é  (microempresa,  empresa  de  pequeno  porte,  empresário  individual  ou  coopera�va                 

enquadrada  no  ar�go  34,  da  Lei  nº  11.488  de  2007),  cumprindo,  assim,  os  requisitos  legais  para  tal                   

qualificação,  nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  123/06,  e  que  não  possui  quaisquer  dos  impedimentos  da                  

referida  norma,  estando  apta  a  exercer  o  direito  de  tratamento  privilegiado  na  forma  prevista  pela                 

legislação   em   vigor.   

    

___________,   _________________________,   ___   de   _____________   de   2020.   

    

    

________________________________   

(assinatura   do   representante   legal   do   Licitante)   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
  


