MODELOS DE CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÕES E PROCURAÇÃO
NORMALMENTE SOLICITADOS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS
REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO.
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MODELO DE CREDENCIAMENTO
À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ (código de área)
número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ],
portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ],
residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], detentor(a) de
amplos poderes para a nomeação de representante Sr(a). [ nome completo ], portador(a) da
cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ], residente e
domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], com o fim específico de
representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Passo Fundo/RS, na licitação
[citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ], podendo, assim, retirar
cópias, propor seu credenciamento, atuar em nome da representada, assinar atas, registrar
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e de
contrarrazões, assinar contratos de fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços,
firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel
cumprimento do presente mandato.
[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Outorgante

Assinatura
Nome completo
Cargo
Outorgado

[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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MODELO DE DECLARAÇÃO ASSINADA PELO CONTADOR
Requisito parcial para comprovação da condição de ME ou EPP: benefícios da LC 123/2006
(subitem 2.2 alínea “b”)
À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ], sediada na
[nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], através do(a) [ contador(a) ou técnico em
contabilidade ] responsável, Sr(a). [ nome completo ], inscrito no CRC/ [ estado ] sob o
[número ], inscrito no CPF sob o [ número ], DECLARO, sob as penas da lei e para fins de
direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que a empresa
participante se enquadra como:
( [ marcar o enquadramento correto ] ) Microempresa (ME); ou
( [ marcar o enquadramento correto ] ) Empresa de pequeno porte (EPP).
DECLARO, ainda, que a empresa não se enquadra na hipótese do § 10 do Artigo 3º
da LC 123/06. (Observação: Usar este parágrafo exclusivamente no caso de ME ou EPP
com início de atividade no ano-calendário corrente).
[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal

Assinatura
Nome completo
Inscrição no CRC
Contador(a) ou técnico(a) em
contabilidade responsável

[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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MODELO DE DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL
Requisito parcial para comprovação da condição de ME ou EPP: benefícios da LC 123/2006
(subitem 2.2 alínea “c”)
À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ (código de área)
número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ],
portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ],
residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA, sob as
penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação
supracitada, não haver nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC
123/06.
[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal
[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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Preferencialmente, em papel com identificação da empresa
(folha timbrada)

MODELO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF

À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ número ], e-mail
[e-mail ], através do(a) representante legal, Sr(a). [ nome completo ], portador da cédula
de identidade RG [ número ], inscrito no CPF sob o [ número ], residente e domiciliado
na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA, sob as penas da lei e
para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação
supracitada, para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal (CF) de
1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que não emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer
trabalho a menores de 16 anos.

Ressalva: ( [ marcar se for o caso ] ) emprega menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz.
[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal
[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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Preferencialmente, em papel com identificação da empresa
(folha timbrada)

MODELO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ (código de área)
número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ],
portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ],
residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA,
sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório
da licitação supracitada, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica
indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s)
responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão)
o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do
objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante
prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo
profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação
ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:
a) [ Nome completo, cargo, número no conselho profissional competente e assinatura ]
b) [ Nome completo, cargo, número no conselho profissional competente e assinatura ]
[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal
[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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Preferencialmente, em papel com identificação da empresa
(folha timbrada)

MODELO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: RDC Presencial ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ (código de área)
número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ],
portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ],
residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA,
sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório
da licitação supracitada, que atende aos requisitos de habilitação constantes do Edital
do [ citar modalidade; exemplo: RDC Presencial ] [ número ] / [ ano ] do Município de
Passo Fundo/RS.

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal
[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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Preferencialmente, em papel com identificação da empresa
(folha timbrada)

MODELO DE IDONEIDADE

À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ (código de área)
número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ],
portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ],
residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA,
sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório
da licitação supracitada, que:
a) Que não foi declarada inidônea por ato da Administração Pública;
b) Que não está suspensa de participar em licitações e impedida de
contratar com o Município de Passo Fundo;
c) Que não foi apenada pelo Município de Passo Fundo com rescisão de
contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente
grave, no transcorrer dos últimos 02 (dois) anos;
d) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei nº
8.666/93 e suas alterações, bem como no artigo 2º da Lei Municipal nº 5.188/16.
[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal
[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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Preferencialmente, em papel com identificação da empresa
(folha timbrada)

MODELO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS

À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ (código de área)
número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ],
portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ],
residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA,
sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório
da licitação supracitada, que tem pleno conhecimento do Edital e seus anexos, de todas
as informações e, ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para o
cumprimento das obrigações do objeto a que se refere a [ citar modalidade; exemplo:
Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ].

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal
[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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Preferencialmente, em papel com identificação da empresa
(folha timbrada)

MODELO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES
(Para obras e/ou serviços de engenharia e/ou arquitetura)

À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ (código de área)
número ], e-mail [ e-mail ], através do(a) representante legal, Sr(a). [ nome completo ], e
do(a) responsável técnico, Sr(a). [ nome completo, cargo e nº de inscrição no CREA
ou CAU ], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao
instrumento convocatório da licitação supracitada, que realizou vistoria no local de
execução das obras e/ou serviços de engenharia e/ou arquitetura, realizando um
exame detalhado, verificando todas as dificuldades, análise do solo, captação de água,
luz e força, acessos, transportes, tendo pleno conhecimento de todas as informações,
das condições locais e dificuldades e, ainda, que aceita como válida a situação em que
se encontra para o cumprimento das obrigações objeto da licitação [ citar modalidade;
exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ].

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal

Assinatura
Nome completo
Título e nº de inscrição no CREA ou CAU
Responsável Técnico

[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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Preferencialmente, em papel com identificação da empresa
(folha timbrada)

MODELO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES
(Para demais serviços)

À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ (código de área)
número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ],
portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ],
residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA,
sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório
da licitação supracitada, que realizou vistoria no local de execução dos serviços,
realizando um exame detalhado, verificando todas as dificuldades, necessidades,
acessos, transportes, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das
condições locais e dificuldades e, ainda, que aceita como válida a situação em que se
encontra para o cumprimento das obrigações objeto da licitação [ citar modalidade;
exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ].

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal
[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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Preferencialmente, em papel com identificação da empresa
(folha timbrada)

MODELO DE RESPONSABILIDADE PELO NÍVEL DE DESEMPENHO

À
Prefeitura Municipal de Passo Fundo
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento
[ citar modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ]

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ],
sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ (código de área)
número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ],
portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ],
residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA,
sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório
da licitação supracitada, que é conhecedora das características, da complexidade e do
volume da obra. Declaramos ainda que nossa empresa atende aos requisitos de
desempenho e que assumimos total responsabilidade pelos ônus decorrentes de danos
e pela adoção de ações de correção para que o conjunto de ações de nossa
responsabilidade atenda às condições previstas no Edital e anexos da [ citar
modalidade; exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ].

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Representante Legal
[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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Preferencialmente, em papel com identificação da empresa
(folha timbrada)

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o
[número ], sediada na [ nome da rua, número, bairro,
cidade/estado ], telefone [ número ], e-mail [ e-mail ], neste ato
representada pelo(a) Sr(a). [ nome completo ] portador da cédula
de identidade RG [ número ], inscrito no CPF sob o [ número ],
residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro,
cidade/estado ].

OUTORGADO:

Sr(a). [ nome completo ] portador da cédula de identidade RG
[número ], inscrito no CPF sob o [ número ], residente e
domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ].

OBJETO:

Representar a outorgante em atos relativos à [ citar modalidade;
exemplo: Tomada de Preços ] [ número ] / [ ano ].

PODERES:

Retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar
de sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar as
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações,
interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e
contrarrazões, bem como assinar todos e quaisquer documentos
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.
OBS.: Se de interesse da Outorgante, poderão ser
acrescentados outros poderes tais como: assinar propostas,
contratos, aditivos, etc.
[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura
Nome completo
Cargo
Outorgante

Assinatura
Nome completo
Cargo
Outorgado

[ Dados da declarante:
Razão social e
carimbo do CNPJ ]
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