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ANEXO II – MODELOS 

 

 

  

MODELO 01- DECLARAÇÃO/AUTORIZAÇÃO- COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

Declaro que a empresa está autorizada a 

indicar o meu nome para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da 

Tomada de Preços nº__________, ao tempo em que assumo o compromisso de ficar 

diretamente ligado aos serviços, objeto do certame e me responsabilizo pelas informações 

prestadas no meu currículo. 

 

Local, Data 

Assinatura com RG 

MODELO 02- DECLARAÇÃO/AUTORIZAÇÃO- EQUIPE CHAVE 

 

Declaro que faço parte da EQUIPE CHAVE da empresa , para execução 

dos serviços objeto da Tomada de Preços nº ____________ e responsabilizo-me pelas 

informações prestadas neste currículo. 

Local, Data 

Assinatura com RG 
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MODELO 03 - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA Edital Nº  

Razão Social Capital Registrado 

  

Órgão de Registro da Empresa Nº Registro Data 

   

CGC Órgão de Registro da Última Alteração 
Contratual 

  

Diretores ou Sócios Gerentes 

Nome Cargo Profissão 

   

   

   

Responsáveis Técnicos 

Nome Qualificação 
Profissional 

Órgão Região Nº Registro 

     

     

Sede 

Endereço Cidade Estado Fone Nome do 
Superintendente 
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Filiais 

Endereço Cidade Estado Fone Nome do Gerente 

     

     

Outras Informações Julgadas Convenientes 

Órgão Região Número Órgão Região 

     

Data Nome do Representante Legal 

  

Qualificação Assinatura do Representante Legal 

  



4 DGE/SEGOV Termo de Referência  

 

 

MODELO 04 - CARTA-PROPOSTA 

 

Camaçari, ........de .................... de 2019. 

À DGE / SEGOV – Secretaria de Governo 

Camaçari - Bahia. 

Ref.: Tomada de Preços Nº  

Objeto: Constitui-se objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços técnicos de arquitetura, urbanismo e engenharia para elaboração de 

estudos, anteprojetos, projetos básicos e executivos, bem como apoio no acompanhamento 

de obras, na elaboração de termos de referência, editais e orçamentos, realização de planos e 

projetos ambientais e avaliações de impacto ambiental e de vizinhança e assessoria para 

licenciamentos, no âmbito do Município de Camaçari, Estado da Bahia, em conformidade com 

o TERMO DE REFERÊNCIA. 

Apresentamos a nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços objeto da 

licitação em referência. 

O nosso valor “Total Geral” proposto, referente ao somatório dos itens constantes da planilha 

orçamentária proposta, anexa, correspondente a todos os serviços constantes da Planilha 

Orçamentária Referencial da DGE/SEGOV (TERMO DE REFERÊNCIA), é de R$ 

........................( ................................................). 

Declaramos, expressamente, que: 

Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, 

estabelecidas na MINUTA DO CONTRATO; 

Manteremos válida esta proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data 

de sua apresentação e abertura; 

Temos pleno conhecimento das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos a equipe 

técnica indicada em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos 

serviços; comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, 

desde que assim o exija a Fiscalização da DGE/SEGOV; 

Na execução dos serviços observaremos as regras da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas - ABNT, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da 

PMC/SEGOV, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Autarquia. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a 

prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem 

considerados necessários. 

O preço ofertado é fixo e irreajustável, e estão inclusos todos os tipos de tributos, impostos, 

taxas e contribuições, alimentação, transporte ou quaisquer outras despesas; 

Os Preços Unitários a serem medidos e pagos correspondem aos preços propostos na 

planilha anexa, devidamente vistada e assinada em todas as suas páginas; 

Caso não tenhamos sede em Camaçari, e formos vencedores da licitação nos 

comprometemos a abrir um escritório neste município. 

 

Atenciosamente, 

 

------------------------------------------------------- 

(Assinatura do representante legal) 

 

NOME: CARGO: 

 

(DIGITAR EM PAPEL DA LICITANTE) 



6 DGE/SEGOV Termo de Referência  

 

 

 

 

  

MODELO 05 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE 
MENORES 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal 

empregado(s) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998; 

 

Data 

Nome e cargo do signatário /RG  

Nome da Empresa (endereço) 
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MODELO 06 - DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa  (denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ nº é microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência no procedimento licitatório da Tomada de Preços ______________, realizado no 

Município de Camaçari e em condição de usufruir os benefícios previstos no art. 42 e seguintes da 

referida lei. 

 

Data 

Nome e cargo do signatário / RG 

Nome da Empresa (endereço) 
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MODELO 07 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO em cumprimento à 

Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Ministério da Justiça. 

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE, como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE], doravante 

denominado Licitante do EDITAL de TOMADA DE PREÇOS nº ________________ declara, 

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

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo 

da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 

com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 

________________, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 

de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS nº 

______________, 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 nº ______________ quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA 

DE PREÇOS nº _______________ antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO - COMPEL ou de qualquer integrante dos órgãos que a compõem 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 2019 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTENO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM 

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA) 
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MODELO 08 - DOCUMENTO COMPLEMENTAR 

 

(Empresa), neste ato representado por (representante), abaixo assinado, declara: 

1. Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados; 

2. Que inexistem fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação; e 

3. Que se compromete a informar a superveniência de fatos impeditivos a sua 

habilitação. 

 

Camaçari,........de .................. de 2019. 

 

(empresa)  

(Representante) (Cargo) 


