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Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Estado de Minas Gerais
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÕES
1 - MODELO DE PROCURAÇÃO
Por este instrumento particular de Procuração, a (razão social da empresa),
com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________ e
inscrição Estadual sob o nº __________________, representada neste ato por
seu (qualificação do outorgante) Sr(a)____________, portador(a) da Cédula
de Identidade RG nº _____________ e CPF nº ____________, nomeia e constitui
seu bastante Procurador o(a) Sr.(a) __________________, portador da Cédula
de Identidade RG nº___________________ e CPF nº ___________, a quem
conferimos amplos poderes para representar a (razão social da empresa)
perante a Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, no que se referir ao
Processo Licitatório nº00054 / 2022, Modalidade Pregão Presencial Nº 000024
/ 2022, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas,
manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar
documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.
A Presente Procuração é válida até o dia ___________.
Cidade - UF, data por extenso
Assinatura do Outorgante
Apresentar este documento com firma reconhecida
2 - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
RAZÃO SOCIAL;________________
CNPJ:________________________
ENDEREÇO:____________________
EMAIL:_______________________
CIDADE;______________________
ESTADO:____________________TELEFONE;__________________
PESSOA PARA CONTATO:__________________________________
Retiramos através do site; www.cedrodoabaete.mg.gov.br o seguinte edital:
Pregão Presencial ____ Processo ________.
Senhor (a) Licitante, Objetivando comunicação futura entre o Município de
Cedro do Abaeté e vossa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o
preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à Comissão
Permanente
de
Licitação
–
,
por
meio
do
e-mail:
licitacoes@cedrodoabaete.mg.gov.br O não encaminhamento do recibo exime a
CPL da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
ANEXO III
3 MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
Local e data
À Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté.
Rua Coronel José Lobato, nº 879, Centro, Cep: 35624.000 - Cedro do
Abaeté/MG
Ref: Processo nº _____/______
Pregão Presencial nº _____/______
Pela presente, declaramos que, cumpre plenamente os requisitos de
habilitação para o Procedimento nº _____/_____, cujo objeto é
___________________________________, conforme descrição constante do Anexo
I.
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4 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO E
SUBMISSÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS
Local e data
À Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté.
Rua Coronel José Lobato, nº 879, Centro, Cep: 35624.000 - Cedro do Abaeté
/MG
Ref: Processo nº _____/______
Pregão Presencial nº _____/______
Pela presente, declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as
condições da licitação na modalidade nº_____/______ e cujo objeto é
___________________________________, e que nos submeteremos às disposições
regulamentares e legais sobre a referida licitação, especialmente a Lei
8.666/93 e legislação posteriores.
Local e Data
Assinatura do representante legal
5 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA
LICITAR COM O PODER PÚBLICO
(Papel Timbrado da Empresa)
Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a
empresa__________________________________________
não
foi
declarada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos
do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer
fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de
habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira,
nos termos do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93 alterado pela
Lei n° 9.648/98.
(Data, Nome e assinatura do responsável legal pela empresa
6 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP COM RESTRIÇÃO FISCAL
A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº__________________________, por intermédio de seu representante
legal Sr.(a)________________________________________, portador do Documento
de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº
__________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos
legais para qualificação como ________________________________
(indicar a
condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)),
art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos
impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.
( )Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº. 147/2014, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá
o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
_________________________ , _________ de _______________ de 2022.
7 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
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A empresa ____________________________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº________________________, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) ______________________________________________, portador
do Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº
______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao
disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da República, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
______________________, ____ de _______________ de 2022.
Assinatura (representante legal): _____________________________
Qualificação: _________________________________________________

