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ANEXO II 
Modelo de Procuração 

CONCORRÊNCIA N2  2019.04.04.1 

Outorgante 
Qualificação (nome, endereço, nome empresarial, etc.) 

Outorgado 
O representante devidamente qualificado 

Objeto 

Representar a outorgante na CONCORRÊNCIA N2  2019.04.04.1 

Poderes 
Apresentar Propostas e Documentos de Habilitação, participar de sessões 

públicas de abertura dessas Propostas e Documentos, assinar as respectivas atas, 

registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de 

recurso, renunciar a recurso interposto, negociar preços e assinar todos os atos e 

quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 

mandato. 

.................................. de ..............de .................. 

EMPRESA 

CARGO E NOME 

Observações: se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante 
e assinada por representantes legais ou pessoa devidamente autorizada e deverá estar 
com firma reconhecida em cartório; será necessário comprovar os poderes do 
outorgante para fazer a delegação acima. 

r ,)iego Leafldr0 SUva 
Gorn ISS 

Per manente 

de LicitaÇ0 
Presidente 
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CONCORRÊNCIA N2  2019.04.04.1 

............................, inscrito no CNPJ/CPF n° ..................., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade n 2  ............................ e do CPF flQ , DECLARA, para fins do 

disposto na CONCORRÊNCIA N 2  2019.04.041, sob as penas da lei, para todos os fins de 

direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo 

licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao 

estabelecido na Lei n 2  9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao 

inciso XXXIII, do artigo 72,  da Constituição Federal, não emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 

16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(data) 

(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

DeQO Luer0 SiWa 
comss° permanente 

de Licitação  

presidente 
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................................., inscrito no CNPJ/CPF n° ..................., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade flQ e  do CPF n2  .......................... DECLARA, para fins do 

disposto na CONCORRÊNCIA NQ 2019.04.04.1, sob as penas da lei, para todos os fins de 

direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo 

licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que concorda 

integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(data) 

(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

'ego ÁLeandro Silva 
orniSS() Permanente 

de Licitação 

Presidente 
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CONCORRÊNCIA N 2  2019.04.04.1 

............................, inscrito no CNPJ/CPF n° ..................., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade n2 ............................e do CPF n 2  .......................... DECLARA, para fins do 

disposto na CONCORRÊNCIA N2  2019.04.041, sob as penas da lei, que inexiste 

qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 

presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2 2, da Lei n.28.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(data) 

(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

Jiego Luís Lendro Silva 
Comissão qtmanente 

de L1 4i çâo 
Pres: ente 



PREFEITURA DE 

	

HORIZONTE 	 ( 

Pagina 

ANEXO II 

Modelo de Declarações 

CONCORRÊNCIA N2  2019.04.04.1 

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

inscrito no CNPJ/CPF n° ..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

............e do CPF n .......................... DECLARA, para fins do disposto na 

CONCORRÊNCIA N2  2019.04.04.1, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente pela 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 

licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da (identificação da 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 (identificação da licitação) quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão responsável pela licitação 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. 

ego Luis Ldo Silva 
( data) 	 'oíso 

de Licsta ão 
Presidente 

(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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............................., inscrito no CNPJ/CPF n° ..................., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade n2  ............................ e do CPF r .......................... DECLARA, para fins do 

disposto na CONCORRÊNCIA N2 2019.04.04.1, sob as penas da lei, para todos os fins de 

direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo 

licitatório, junto ao Município de Horizonte/CE, ser MICRO EMPRESA-ME OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum 

dos impedimentos previstos no § 42 do artigo 39  da Lei Complementar n 2  123/2006. 

(data) 

(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

Diogo Luís Ladro Silva 
Comissão Permanente 

de Licitação 
Presidente 


