
 

 
 

 

ANEXO III MODELO A 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E 

SEUS ANEXOS 

 

 
A empresa:  (razão social), devidamente 

inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº.  com 

sede na (endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, para os fins de cumprimento do exigido pelo Edital 

do Pregão Presencial nº. xxx/ 20xx, DECLARA que tem pleno conhecimento do 

referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e 

informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva 

proposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete à todas as condições 

estabelecidas no referido Edital e anexos. 

 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 

  , de de 2021. 
 

 

 

Assinatura do representante legal 

 

 
 

NOME:    

RG nº.    

CARGO / FUNÇÃO:     

 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos para 

Habilitação. 
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MODELO B 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 7.º, INCISO XXXIII, DA CF 

 

 

 

Data: 

RDC Eletrônico Nº...../2021 

À SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 

 

 

Prezados Senhores, 

(nome    da    empresa) ,    CNPJ/MF    n.º        ,   sediada (endereço 

completo), tendo examinado o Edital, vem declarar sob as penas da lei, que não 

mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno 

de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer 

trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

Localidade, aos dias de de 2021. 

 

 

 

________________________________________________________________ 

ASSINATURA 
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MODELO - C
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação por Pregão Eletrônico n.º         / 2021.

A Realizar-se em /         /2021  às horas.

Requisição nº. PES 0283/2021 de 20/12/2021

Processo nº. SEI-270054/000807/2021

A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Estado
do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados,
obedecendo rigorosamente às condições Estipuladas
constantes do EDITAL nº.     / 2021.

 CARIMBO DA FIRMA

LOTE
ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.

VALORES

Unit. Total

01

PROJETO EXECUTIVO,DESCRIÇÃO:
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO
DE PROJETO EXECUTIVO E
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA
Código do Item: 0656.003.0017 (ID -
150907)

UN 01 SERVIÇO

OBSERVAÇÕES
1ª. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá;
- enviada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem
emendas e rasuras;
- conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade,
já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou
estaduais e descontos especiais;

2ª O Proponente se obrigará, mediante o envio da
PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela contidos.

3ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida até a hora
e data marcadas.

4ª A licitação mediante PROPOSTA DE PREÇOS poderá ser
anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a
legislação vigente.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Validade da Proposta: 120 dias.

Local de Entrega: Conforme Termo de Referência

Declaramos inteira submissão ao presente termo e
legislação  vigente.

Em, _____ / _____ / _______

_________________________________________
Firma Proponente
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MODELO D 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

SEI-270054/000807/2021– PE: ___/2021 

 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE), como representante 

devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE OU DO CONSÓRCIO), doravante 

denominado LICITANDO, para fins do disposto nos itens 6.5 e 15.2.1 do Edital do PE nº   /2021, declara, sob 

as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo SEI-270054/000807/2021– PE nº     
/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida com ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo SEI-270054/000807/2021– PE nº     
/2021, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do SEI-270054/000807/2021– PE nº     /2021, quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Processo SEI-
270054/000807/2021– PE nº     /2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 
a, discutido com ou recebido de SEDEC/CBMERJ 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. 

 

 

__________________, em ______ de ________________ de 2021. 

 

 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/CONSÓRCIO NO 

ÂMBITO DA LICITAÇÃO) 
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MODELO E 

MODELO DE TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 
 
 

DAS PARTES 

A) (nome completo da entidade), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ   sob   o   n.º , neste ato representada por seu (a) 
representante legal (nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e 
domiciliado na Rua “X”) infra-assinado, aqui agora referida como : 

B) (nome completo da entidade), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ   sob   o   n.º , neste ato representada por seu (a) 
representante legal (nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e 
domiciliado na Rua “X”) infra-assinado, de ora em diante simplesmente 
  . 

Considerando o Edital de RDC nº XX/2021 de ......... 
(doravante LICITAÇÃO), publicado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Rio de Janeiro; 

Considerando que as partes têm a intenção de apresentar proposta conjunta 
na Licitação por meio de consórcio e, no caso de adjudicação do objeto, dar 
executar o contrato; 

Têm entre si justo e firmado presente Instrumento de Compromisso de 
Constituição de Consórcio, composto pelas empresas acima identificadas e 
qualificadas (PARTES), mediante as seguintes condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO DO CONSÓRCIO 

O objetivo do Consórcio é a participação conjunta na Licitação e posterior 
execução, em caso de adjudicação do objeto licitado, das obras descritas e 
especificadas no Edital de RDC nº XX/20XX; 

As PARTES declaram expressamente que a constituição do Consórcio não 
implica nem implicará na constituição de uma pessoa jurídica diversa de seus 
integrantes ou na alteração de qualquer espécie nos seus estatutos sociais, 
bem como não adotarão denominação própria para o Consórcio diversa de 
seus partícipes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGENCIA 

O consórcio observará a duração mínima necessária para o cumprimento de 
todas as etapas e obrigações decorrentes do contrato que eventualmente vier a 
ser celebrado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO DO 
CONSÓRCIO 
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Para os efeitos de representação do Consórcio, nos termos do inciso II do art. 
33 da Lei nº 8.666/93, perante a CONTRATANTE, fica, desde já, constituída 
como líder, a empresa “ .............. ”, cuja qualificação consta do preâmbulo deste 
instrumento, detendo amplos poderes para transigir, fazer acordo, firmar 
compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, receber intimações, ofícios, 
comunicações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante órgãos da 
administração pública, em qualquer grau de jurisdição, praticar quaisquer atos 
perante particulares ou empresas privadas, caso o Consórcio venha se sagrar 
vencedor, observando o disposto abaixo: 

A empresa Líder representará as empresas integrantes do Consórcio durante o 
procedimento licitatório, com poderes para....... 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES 

As partes se comprometem a providenciar, no prazo, toda a documentação 
necessária à participação no certame licitatório, bem como a desenvolver em 
conjunto as ações necessárias à efetiva contratação. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

As empresas que formam o Consórcio responderão solidariamente, por todos 
os atos praticados, durante as fases da Licitação ou da execução do Contrato, 
que dela eventualmente decorra. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES E IMPEDIMENTOS 

As empresas assumem o compromisso de não alterar ou, sob qualquer forma, 
modificar a constituição ou composição do consórcio, sem a prévia anuência da 
CONTRATANTE, até o cumprimento de todas as obrigações decorrentes de 
eventual contrato, visando manter válidas todas as premissas que asseguraram 
a habilitação do Consórcio original. 

O Consórcio não constitui ou constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus 
membros. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES 

As empresas que constituem o presente Consórcio caso a proposta 
apresentada venha a ser declarada vencedora e seja adjudicado o objeto da 
Licitação, assumem o compromisso irretratável e irrevogável de elaborar, 
firmar, registrar e apresentar, anteriormente à assinatura do Contrato, 
Instrumento de Constituição de Consórcio, de acordo com as cláusulas do 
Edital e devidamente aprovado e assinado pelo órgão competente para 
autorizar a alienação dos bens do ativo permanente, nos termos do que dispõe 
os art. 278 e 279 da lei 6.404/76; 
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As PARTES assumem o compromisso irretratável e irrevogável, de 
providenciar o registro e arquivamento do Instrumento de Constituição do 
Consórcio na Junta Comercial e a respectiva publicação da certidão de 
arquivamento antes da assinatura do contrato decorrente da Licitação, bem 
como o registro no CREA e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
ministério da Fazenda (CNPJ/MF), em atendimento á Instrução Normativa nº 
1.183 da Secretaria da Receita Federal, de 19/08/2011; 

As PARTES acordam que o Consórcio terá contabilidade própria e distinta, 
para fundamentar a contabilidade de seus integrantes; 

O disposto no edital de Licitação aplica-se ao presente Instrumento de 
Compromisso de Constituição de Consórcio, de forma especial as declarações 
exigidas no Edital, as quais, embora assinadas pela Líder, são de teor 
conhecido pela outra PARTE, que a elas adere no que lhe couber, como se as 
tivesse assinado diretamente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

Fica eleito o Foro do Município do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou questões oriundas do presente termo contratual. 

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que cumpra seus efeitos legais. 

 

Local, data e ano. 
 
 
 
 

 

Testemunhas: 

1 – Nome:    

 

2 – Nome:    
 
 

CPF: CPF:    

Assinatura Assinatura 
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ANEXO III - MODELO F  

MODELO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

À Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO RDC Nº 001/2022  

Prezados Senhores,  

Na qualidade de responsável legal por esta empresa, submeto à apreciação da 
Comissão Permanente de Licitação, documentação necessária à Habilitação, para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA 
AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FUTURA ACADEMIA DE BOMBEIRO 
MILITAR D. PEDRO II, em atendimento ao item 9.4 do Edital, conforme abaixo:  

(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS)  

Declara o signatário do presente, que esta empresa conferiu toda a documentação 
apresentada e que assume integral responsabilidade por eventuais erros ou 
omissões existentes.  

 

Atenciosamente,  

 

Rio de Janeiro, ____________/__________/2022. 

 

 

_____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – MODELO G 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA 

À Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO RDC nº 001/2022 

Prezados Senhores,  

Na qualidade de responsável legal por esta empresa, submeto à apreciação da 
Comissão Permanente de Licitação, Proposta Técnica para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE REFORMA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DA FUTURA ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR D. PEDRO II 
em atendimento ao disposto no item 9.2 do Edital:  

(RELACIONAR TODOS OS DOCUMENTOS).  

Declara que conferiu todas as informações existentes em sua Proposta Técnica e 
que assume integral responsabilidade por eventuais erros ou omissões existentes 
na referida proposta, e ainda que:  

(   ) Está de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de 
licitação e seus anexos, inclusive com as soluções constantes do Anteprojeto de 
Engenharia -Solução Base da CONTRATANTE; OU  

(   ) Apresenta “alternativa construtiva ou tecnológica” para os elementos 
descriminados no item _____ da sua proposta, estando de acordo com as demais 
soluções constantes na Solução Base (SE COUBER).  

Atenciosamente,  

Rio de Janeiro, ____________/__________/2022. 

 

 

________________________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III - H 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 À Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO RDC Nº 001/2022  

Pelo presente Termo e, em atendimento ao Ofício Nº     , declaramos ter ciência de 
que a garantia nº     relativa ao Contrato nº      , será analisada pela CONTRATANTE 
após a assinatura pelas partes e que, eventuais ajustes, correções ou 
complementações de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta 
empresa, mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo 
de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de notificação. 

 

Rio de Janeiro, ____________/__________/2022. 

 

 

_________________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 
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ANEXO III – I 

 MODELO DE QUADRO DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

Nº DE ORDEM NOME CÓDIGOS 
FUNÇÃO (I) VINCULAÇÃO (II) REGIME (III) 
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ANEXO III – J 
 

MODELO DE QUADRO DE ATESTADOS DOS PROFISSIONAIS 
 
 

RELAÇÃO DE ATESTADOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL 

Nº DE 
ORDEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
OU EM ANDAMENTO CONTRATANTE UNID QUANT. PAGINA 

      

 
DATA: 
NOME DA EMPRESA: 
RESPONSÁVEL: 
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ANEXO III – K 

 

MODELO DE QUADRO DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS 

 

 

RELAÇÃO DOS ATESTADOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS PELO LICITANTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO 

DA LICITAÇÃO 

Nº DE 

ORDE

M 

OBJETO OU 

NATUREZA 

DOS 

SERVIÇOS 

 

CONTRATANTE 

IDENTIFICAÇÃO, 

LOCALIZAÇÃO E 

EXTENSÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

QUANTIDADE/ 

UNIDADE 

PÁGINA 

     

          

EDITAL: DATA: 

NOME DA EMPRESA: 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 

 

 

 

 

Anexo III K MODELO DE QUADRO DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO (29602715)         SEI SEI-270054/000807/2021 / pg. 13



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DIRETORIA GERAL DE APOIO LOGÍSTICO 

Praça da República, 45 – CEP: 20.211-030 – Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 2333-3061 

 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E 

CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
 

À  

Comissão Especial Mista de Licitação  

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO – RDC Nº XXX/2022  

 

Declaramos que temos pleno conhecimento do local e das condições em que deverão ser executados 

os serviços de ELABORAÇAO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE 

IMPLANTAÇÃO DA FUTURA ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR D. PEDRO II no Estado do Rio 

de Janeiro, conforme estipulado no Edital RDC em referência, reconhecendo ainda que tal 

circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de 

objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 _______________________, ___ de ___ de _____________________. 

 

 

___________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III - M 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E 
PATRIMONIAIS 

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO RDC Nº 001/2022 

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que, em obediência ao art. 
111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao CBMERJ, por este Instrumento, sem qualquer 
ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos 
serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, 
incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que 
venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais 
responsáveis pela elaboração dos mesmos. 

 Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do 
CBMERJ em relação aos citados serviços:  

1 – O CBMERJ poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, 
a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus 
adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 
29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 
12.378/2010. 

 2 – O CBMERJ poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou 
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do 
empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo 
não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de 
divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de 
elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 
9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”. 

 3 – O CBMERJ poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas 
ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as 
adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que o CBMERJ não nos 
remunerará por essa reutilização.  

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a 
compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do CBMERJ:  

a) o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com 
destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DO CBMERJ”; e  

b) se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos 
estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos 
definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais 
autores servidores do Governo do Estado do Rio de Janeiro ou não. 
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Comprometemo-nos a fornecer todos os elementos e informações utilizadas para 
execução do Projeto. 

 Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos 
nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar 
a originalidade das obras.  

Rio de Janeiro, ____________/__________/2022. 

 

 

_____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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