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À Prefeitura de Mariana Pimentel 
Tomada de Preços nº 01/2020 

 
 
 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA INDICANDO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 
 
 
 
(nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º..., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) ... portador(a) da Carteira de Identidade n.º ..., INDICA o(s) 
engenheiro(s) (nomes), registrados no CREA/CAU sob o(s) nº(s) ..., como 
responsável(is) técnico(s) pela execução do objeto da Tomada de Preços 01/2020. 

 
[CIDADE], [DATA] 

 
 

Assinatura do representante legal 
-------------------------------------------------- 

Nome e cargo do representante legal 
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MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL 
PODER EXECUTIVO 

Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria Municipal da Administração 
Licitações e Contratos 

 

 

 

À Prefeitura de Mariana Pimentel 
Tomada de Preços nº 01/2020 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 
 

Eu, (nome), (qualificações), inscrito no CREA/CAU sob o nº..., indicado como 
responsável técnico pela empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob o n°..., 
responsabilizo-me pela correta execução do objeto da Tomada de Preços 01/2020 
e pela fiel observância das especificações técnicas. 

 
 

[CIDADE], [DATA] 
 
 

Assinatura do representante legal 
-------------------------------------------------- 

Nome e cargo do representante legal 
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MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL 
PODER EXECUTIVO 

Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria Municipal da Administração 
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À Prefeitura de Mariana Pimentel 
Tomada de Preços nº 01/2020 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante)  doravante  
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços   em 
epígrafe, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299  do  Código  Penal  
Brasileiro, que: 

 
a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 01/2020 da 
Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel 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 do referido certame, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de 
Preços 01/2020 da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
referida 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 Tomada de Preços 
01/2020 da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel quanto a participar ou não 
da mesma; 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de 
Preços 01/2020 da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da presente Tomada de Preços antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de 
Preços 01/2020 da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da Prefeitura de Mariana Pimentel 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. 

 
 

[CIDADE], [DATA] 
 

Assinatura do representante 
legal Nome e cargo do 

representante legal 
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MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL 
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À Prefeitura de Mariana Pimentel 
Tomada de Preços nº 01/2020 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

 
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ... (endereço completo)...., 
inscrita no CNPJ sob nº ..., neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem 
DECLARAR , para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob 
as penas da lei, para efeito de participação no processo licitatório em 
epígrafe, que a empresa não possui fato impeditivo que altere os dados 
para efetivação de sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 
[CIDADE], [DATA] 

 
 

Assinatura do representante legal 
-------------------------------------------------- 

Nome e cargo do representante legal 
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MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL 
PODER EXECUTIVO 

Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria Municipal da Administração 
Licitações e Contratos 

 

 

 

À Prefeitura de Mariana Pimentel 
Tomada de Preços nº 01/2020 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 
 

Modelo de Declaração dando ciência do cumprimento dos requisitos de 
habilitação para empresa de pequeno porte 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Tomada de Preços 
01/2020, que estamos caracterizados como empresa de pequeno porte, 
conforme definido no art. 3º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que [assinalar a situação da licitante]: 

 
( ) cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação 
no presente certame. 
ou 
( ) cumprimos os requisitos de habilitação exigidos para participação no 
presente certame, ressalvada a documentação relativa à Regularidade Fiscal, a 
qual comprometemo-nos a regularizar no prazo estipulado. 
ou 
( ) cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007. 

 
[CIDADE], [DATA] 

 
 

Assinatura do representante legal 
-------------------------------------------------- 

Nome e cargo do representante legal 
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À Prefeitura de Mariana Pimentel 

Tomada de Preços nº 01/2020 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR NAS CONDIÇÕES REFERIDAS NO EDITAL 
 
 

(nome), inscrita no CNPJ n°...,  por intermédio  de    seu    representante legal 
o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Carteira de Identidade nº ..., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF e V do art. 27 da Lei nº 8666/93, que 
não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não 
emprega menor de 16 anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz ( ) . 

 
 

[CIDADE], [DATA] 
 
 

Assinatura do representante legal 
-------------------------------------------------- 

Nome e cargo do representante legal 



MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL 

PODER EXECUTIVO 
Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

  
 

À Prefeitura de Mariana Pimentel  

Tomada de Preços nº 01/2020 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 
 
 
 
(nome da empresa), inscrita no CNPJ n°..., por intermédio   de    seu    
representante legal o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ..., 
DECLARA a inexistência, no quadro da empresa de sócios ou empregados com 
vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da 
Prefeitura de Mariana Pimentel/RS, nos cargos de direção e chefia ou exercentes 
de função gratificada de mesma natureza, bem como de  seus Gestores. 

 
 

[CIDADE], [DATA] 
 
 

Assinatura do representante legal 
-------------------------------------------------- 
Nome e cargo do representante 

legal 
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