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ANEXO II - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Dois Vizinhos – PR 
 
Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 007/2018 
 
 
A Empresa................................................, devidamente inscrita no CNPJ nº ............................................, com 

endereço na Rua ............................, nº .................., CEP: ....................., na cidade de .........................., Estado do 

.............., telefone (...) ............., e-mail:........... por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) ......., portador 

(a) da Carteira de Identidade nº ................................. e do CPF nº ............................., vem por meio desta, 

apresentar Proposta de Preços ao Edital em epigrafe, que tem por objeto a outorga de concessão  onerosa de uso 

de bem público de propriedade do Município, sendo uma edificação em alvenaria medindo 220,00m² (duzentos e 

vinte metros quadrados) e uma área externa medindo 330,00m² (trezentos e trinta metros quadrados). 

 
Valor Mensal Proposto: R$ ......................... (.........................). 
 
Prazo de Validade da Proposta: ..../..../.... 
 
Modalidade de garantia que será apresentada caso seja considerada vencedora do certame: 
 

 

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

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Dois Vizinhos - PR 
 
Ref.: Edital de Concorrência Pública nº 007/2018 
 
Empresa:......................................................, responsável legal: ................................................, CPF: ...................... 

CNPJ: .................................................., endereço:...................................................................................................... 

 
1- Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, 

que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 

menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalvamos ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir 

de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).  

 

2- Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

3- Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 

instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) 

______________________________, Portador(a) do RG nº ___________________ e CPF nº 

__________________________. 

   Declaramos ainda outros dados da empresa: 

NOME DA FANTASIA: .............................................................. 
  INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: .................................................... 
  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: ................................................... 
 

4- Declaro para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de 

relacionamento comercial com a Administração Pública. 

 
5- Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades 

contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula 

Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

 

6- Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, 

bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte telefone e endereço 

eletrônico: 

E-mail: 
Telefone: (   ) 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 

Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 
7- Indico como preposto, caso ocorra a contratação de nossa empresa, o Senhor ...................................., inscrito no 

CPF sob o n.º ............................................, sendo seu telefone (......).......................... e seu e-mail 

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

 

8- Declaramos que conhecemos e que nos submetemos integralmente a todas as normas do presente edital e que 

todos os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros; 

 

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

Local e Data 

____________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal da empresa 

Carimbo do CNPJ da empresa 


