
 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

À 

O Municipio de Itaituba-PA/Fundo Municipal de Saúde 

Comissão Permanente de Licitação (CPL) 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº ______/2018 

 

 

A Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, estabelecida na 

cidade de XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, por seu representante legal, o(a) Sr(a). 

XXXXXXXXXX, portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX e do CPF nº 

XXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) no Endereço, DECLARA, sob as penas da Lei, 

em atendimento ao que estabelece o inciso XXXIII do artigo 7° da ConstituiçãoFederal,  

para fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/2018-CPL,que não 

possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto, empregados com 

idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores 

de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. 

 

 

 

 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 

 

 

 

 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

 

 

 

O Municipio de Itaituba através da Diretoria Técnica da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, sediada localizada na Rodovia Transamazônica-Km 1, Bairro Floresta, 

Itaituba-PA, Representada pelo Secretário, nominado abaixo, DECLARA, sob as penas da 

lei, para fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/2018-CPL que a 

empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o N.°xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por seu 

responsável técnico, o Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) da Cédula de 

Identidade N.°xxxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF N.°xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o local da 

obra objeto desta licitação, e que tomou conhecimento das condições em que os serviços 

serão realizados, estando de acordo com a realização dos mesmos. 

 

 

 

.................................., ............ de ............. de 2018. 

 

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 

 

Visto 

Engenheiro Naval Responsável Técnico da Licitante 

Visto: _______________________________. 
Data: ______/_______/2018 
 
 
Obs.: Está declaração deverá ser expedida pelo órgão responsável na Prefeitura 
Municipal. 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

 
 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O EDITAL 
 

 

 

A Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o Nº XXXXXXXXXX, estabelecida na 

cidade de XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, por seu representante legal, o(a) Sr(a). 

XXXXXXXXXX, portador(a) da Cédula de Identidade Nº XXXXXXXXXX e do CPF Nº 

XXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) no Endereço, DECLARA, que recebeu o Edital 

e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações 

necessárias à elaboração da proposta de preços, com total e completo conhecimento do 

objeto da licitação referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/2018-CPL. 

 

 

 

 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 
 
 
 
 
 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

ANEXO V — DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 
 

Referente à concorrência Pública Nº XXX/2018: 
 
 

 
A Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o Nº XXXXXXXXXX, estabelecida 

na cidade de XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, por seu representante legal, o(a) 

Sr(a). XXXXXXXXXX, portador(a) da Cédula de Identidade Nº XXXXXXXXXX e do CPF Nº 

XXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) no Endereço, DECLARA, sob as penas da lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 
 

 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

 

 

A Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o Nº XXXXXXXXXX, estabelecida na 

cidade de XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, representante legal da empresa, o(a) 

Sr(a). XXXXXXXXXX, portador(a) da Cédula de Identidade Nº XXXXXXXXXX e do CPF Nº 

XXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) no Endereço, INDICO o Sr. XXXXXX, Cargo/ 

Função , RG Nº XXXXX-X,CPF Nº XXX.XXX.XXX-XX,REGISTRO NO CREA/XX XXXXX-

XXX, como responsável técnico para fiscalizar o andamento da execução do objeto do 

CONTRATO a ser celebrado entre esta empresa e o Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. 

 

 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

 

 
 
 
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
 

 

 

 

A NOME DA EMPRESA, inscrita no CNPJ sob N.º ..........................................., por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

..............................................................................., portador do Documento de Identidade 

RG N.º ............................................., DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame 

.............................................................  

 

 

 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada fora 
dos envelopes dos documentos de habilitação e proposta 
de preços. 

 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

A Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o Nº XXXXXXXXXX, estabelecida na 

cidade de XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, representante legal da licitante, o(a) 

Sr(a). XXXXXXXXXX, portador(a) da Cédula de Identidade Nº XXXXXXXXXX e do CPF Nº 

XXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) no Endereço, para fins do disposto no Edital da 

presente Licitação, DECLARO, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar 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, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente 

Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

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 participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 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. 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

ANome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, estabelecida na 

cidade de XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, representante legal da empresa, o(a) 

Sr(a). XXXXXXXXXX, portador(a) do Documento de Identidade RG Nº XXXXXXXXXX e do 

CPF Nº XXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) no Endereço, DECLARA, sob as penas 

da Lei, para fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX1/2018-CPL, que 

cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, 

que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 

42 ao 45 da referida Lei Complementar. 

 

 

 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada fora 
dos envelopes dos documentos de habilitação e proposta 
de preços. 

 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS 
 

 

 

ANome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, estabelecida na 

cidade de XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, por seu representante legal, o(a) Sr(a). 

XXXXXXXXXX, portador(a) do Documento de Identidade RG Nº XXXXXXXXXX e do CPF 

Nº XXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) no Endereço, DECLARA, que obedecerá 

rigorosamente e cumprirá todos os prazos estabelecidos para a execução dos serviços 

objeto da licitação referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/2018-CPL. 

 

 

 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

 

 

 

 

 

 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

ANEXO XI –PROCURAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 

OUTORGANTE 

Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, estabelecida na cidade de 

XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, etc. 

 

OUTORGADO 

Representante legal, o(a) Sr(a). XXXXXXXXXX, portador (a) da Cédula de Identidade nº 

XXXXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXX, residente e domiciliado (a) no Endereço. 

 

OBJETO 

Representar a outorgante na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/2018-CPL. 

 

PODERES 

Apresentar documentação e proposta de preços, participar de sessões públicas de abertura 

de documentos de habilitação e propostas de preços, assinar ata, registrar ocorrências, 

formular impugnações, interpor recursos, prestar declaração, assinar todos os atos e 

quaisquer documentos, inclusive Contratos, indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 

presente mandato. 

 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 

OBS: Se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por representante legal, com firma 

reconhecida em cartório.  

 

 

Observação: Esta procuração deverá ser apresentada fora 
dos envelopes dos documentos de habilitação e proposta 
de preços. 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 
 

 

A Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, estabelecida na 

cidade de XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, por seu representante legal, o(a) Sr(a). 

XXXXXXXXXX, portador(a) do Documento de Identidade RG Nº XXXXXXXXXX e do CPF 

Nº XXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) no Endereço, DECLARA, sob as penas da 

Lei, para fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/2016-CPL, que 

todos os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros. 

 

 

 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE ITAITUBA 

 

 

 

 

ANEXO XVII - DECLARAÇÃO QUE A LICITANTE SE SUBMETE E CONCORDA COM 
OS TERMOS DO EDITAL 

 

 

A Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, estabelecida na 

cidade de XXXXXXXXXX, sediada no Endereço, por seu representante legal, o(a) Sr(a). 

XXXXXXXXXX, portador(a) do Documento de Identidade RG Nº XXXXXXXXXX e do CPF 

Nº XXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) no Endereço, DECLARA, sob as penas da 

Lei, para fins de participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° XXX/2016-CPL, que a 

LICITANTE se submete e concorda com todos os termos do presente EDITAL, elementos e 

especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente, conforme modelo constante no 

EDITAL. 

 

 

 

_________________________, ______de_____________ de 2018 

 

 

________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE 
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