ANEXO II (FORA DOS ENVELOPES)
CARTA DE CREDENCIAMENTO

À
Câmara Municipal de Rio Verde Goiás
Rio Verde - GO
PREGÃO Nº _____/2021

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa ____________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº___________________ credenciamos o Sr._____________________________,
portador

da

carteira

de

identidade

nº________________

e

do

CPF

(MF)

nº

______________________, residente e domiciliado na cidade de _____________, para nos
representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço,
recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
representada.
Local e data.
_____________________________________________
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO
(ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)

(MODELO)

(Nome da Empresa)
..........................................................................................................................................., CNPJ nº
.............................................., sediada em ........................................................, 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.

(Local), ....... de ............................. de 2021,

....................................................................
Nome completo e assinatura do declarante
CPF e RG

ANEXO IV (FORA DOS ENVELOPES)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL

A empresa..............................................., inscrita no CNPJ (M.F.) sob o
nº...................., sediada à Rua/Avenida..............nº.............., Setor/Bairro.........., na cidade de
............. Estado de .............., DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos
exigidos no Edital de Pregão nº____, para a habilitação, quanto às condições de qualificação
jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente
que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará
aplicação de penalidade a Declarante.

Local, _____ de _________________de 2021.
_______________________________________________________
Nome da Empresa do Representante Legal e Assinatura

ANEXO V (ENVELOPE DE HABILITAÇÃO)
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, e ainda ao item
6.2., “e”, declaramos que a empresa _________________________________, CNPJ nº
_________________________________, não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Local, ____de __________ de 2021.

____________________________________________
Assinatura e Carimbo
(representante legal)

ANEXO VI (FORA DOS ENVELOPES)
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
(SOMENTE PARA ME/EPP)
(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________, com
sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu representante
legal, para fins de participação no Pregão Presencial nº ________, DECLARA expressamente,
sob as penalidade cabíveis, que :
A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da
Lei Complementar 123/2006.
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não
incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
____________________________,____________de_________
_________________________________
(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________
Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________
Nº da cédula de identidade:__________________________________
Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos nos “itens 5
e 6” por ocasião do credenciamento e estar devidamente assinada pelo
contador.
OBS.: Esta declaração deverá ser entregue à Pregoeira, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos
envelopes (Proposta de Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006
anexando também a Certidão da Junta Comercial comprobatório de seu enquadramento como ME ou EPP,
conforme artigo 8º da DNRC nº 103 de 30/04/2009, com data de emissão não superior a 60 dias consecutivos.

ANEXO VII - Modelo de DECLARAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO
(documento a apresentar junto ao envelope de habilitação

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE LIQUIDEZ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

A
empresa_________________________________________, inscrita no
CNPJ
(M.F.)
sob
o
nº_________________________________,
sediada
à
Rua/Avenida_______________________________________________________nº______,
Setor/Bairro____________________,
na
cidade
de
______________
Estado
de
______________________,
e
o
seu
CONTADOR
o
Sr.
____________________________________, inscrito no CRC sob n.º______________,
DECLARA que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais
foram obtidos no balanço do último exercício social.

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1
ILC = (AC) / (PC) ≥ 1
ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1

Local, _____ de _________________de 2021.

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal

Carimbo, nome e assinatura do CONTADOR e CRC

