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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
À 
Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade  -  Comissão Permanente de Licitação 
Av. Carlos Drummond de Andrade, 666  -  Centro 
35900-025  -  Itabira/MG 
 
Nome ou Razão Social: __________________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________________________  
CEP: ______________________ Cidade/UF: ________________ Fone/Fax: ________________________ 
CNPJ ou CPF: ________________________________ e-mail: __________________________________  
Pessoa com poderes para assinar o contrato: _________________________________________________ 
Documento de Identidade: ______________________________  CPF: _____________________________ 
Qualificação para o contrato/Profissão: _______________________________________________________ 
Banco: _________________________ Agência: ________________ C/C: __________________________ 
 

Prestação de serviços de revitalização, desbaste de 2 a 3mm, impermeabilização com troca das juntas de 
dilatação com massa plástica e polimento das paredes e do piso em mármore, localizados no segundo andar 
do prédio sede da FCCDA (roll da Superintendência, Foyer e escada), com fornecimento de todos os materiais 
necessários para a devida execução do serviço, inclusive impermeabilização, conforme especificações 
constantes no Anexo I-Termo de Referência da Carta Convite n.º 001/2020. 

Item Discrição  Quantidade m² Valor do m² R$ Valor Total R$ 

1 
Execução polimento do piso em mármore com 
troca juntas e impermeabilização  

202,36 m²   

2 
Execução polimento no revestimento de parede 
em mármore, com troca juntas e 
impermeabilização. 

148,8 m²   

3 
Execução polimento do piso em mármore, da 
escada, com troca juntas e impermeabilização  

32,88 m²   

4 Recomposição de juntas de dilatação 202,36 m²   

Valor Total  

Valor por extenso: 

Valor Total da mão de obra  

Valor Total do material  

 
1. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
2. Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes a 
transportes, mão de obra, encargos sociais, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças 
inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos.  
 
3. Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais cláusulas e condições do edital de 
licitação, integrante desta proposta, assumindo o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos. 
 

Local e data: ___________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

CARIMBO DE CNPJ
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA  
E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

 
 

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 
 
 

 
   ................................................................................, inscrito no CNPJ nº 

..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................ e do 
CPF nº ......................................DECLARA: 
 

• Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 
14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (______). 

 

• Sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação no 
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

.................................................................................. 
(data) 

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

Assinatura do Representante legal/Carimbo 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes) 

 
 

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ______________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº _______________, do CPF nº _______________, DECLARA, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
 
(   ) MICROEMPRESA, conforme da Lei complementar 123, de 14.12.2006 e 147, de 07.08.2014. 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme da Lei complementar 123, de 14.12.2006 e 147, de 07.08.2014 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 

__________________, ____ de ____________ de 2019. 
 
 

__________________________________________ 
(assinatura do responsável pela empresa) 

OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 


