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ESTADO DE GOIÁS
GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES

DOCUMENTOS

ANEXO III - MODELO DE DOCUMENTOS

01 - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E HABILITAÇÃO
02 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)
03 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CF
04 -MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº123/06
05 - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
06 - MODELO DE MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
07 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA
08 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

01 - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, ...... de ................... de ........

À
AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO - GOIÁS TURISMO

REF.: Edital nº ...............

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35750426&infra_siste…
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Prezados Senhores:

Utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados,
necessários para a licitação referenciada:

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

Na oportunidade, credenciamos junto à GOIÁS TURISMO, a pessoa do Sr.(a)..........................................,
....................... (CREA e/ou CAU nº ,Órgão Expedidor, Endereço, CEP, DDD/Fone, DDD/Fax, E-mail), ao
qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir,
desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Local e data

Assinatura do Responsável Legal
.........................................................
Empresa

02 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

............................................,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 item 3.15 e 3.16 do Edital, que
irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os
arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo
entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.
Afirmo que não consta, na mídia do envelope de Documentação de Habilitação, arquivos referente à
Proposta Comercial.
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35750426&infra_siste…
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Os arquivos digitalizados correspondem exatamente, quanto à ordem de apresentação e
conteúdo, aos impressos constantes nos envelopes.

Local e data

Assinatura do Responsável Legal
.........................................................
Empresa

03 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Ref.: Edital nº ...............

................,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 dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data

Assinatura do Responsável Legal
.........................................................
Empresa
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04 - MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº123/06

____________________, 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 na Lei Complementar nº 123/06, ser
___________________ (microempresa/empresa de pequeno porte).

Local e data

Assinatura do Responsável Legal
.........................................................
Empresa

05 - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

REF.: Carta de Apresentação da Proposta Comercial referente à Tomada de Preços nº ........../......

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos
serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

1- O nosso preço global para execução dos serviços é R$ .....................
(...................................................................................).
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35750426&infra_siste…
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2- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de
detalhado na proposta comercial.

%(

) conforme

3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do
presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro.

Local e data

Assinatura do Responsável Legal
.........................................................
Empresa

06 - MODELO DE MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA

À
AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO - GOIÁS TURISMO

CARTA DE FIANÇA ‑ R$ .............

Pela presente, o Banco ............................................. com
sede
......................... da cidade
........................................., do Estado ............................., por seus representantes infra‑assinados, se declara
fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no artigo 827, do Código Civil
Brasileiro, da Empresa ................................................................................... sediada à
............................................................................. da cidade .............................. do Estado ......................... até
o limite de R$ ................................ (............................................. .................................................) para efeito
de garantia para a execução do Contrato objeto do Edital n.º ......./....- GELIC.
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, atender, dentro de 24 horas, as requisições de
qualquer pagamento coberto pela garantia, desde que exigidas pela GOIÁS TURISMO, sem qualquer
reclamação, retenção, embargo, interposição de recurso administrativo ou judicial com respeito à GOIÁS
TURISMO.
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35750426&infra_siste…
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Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser esta Agência
compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa
afiançada.
Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o valor
garantido pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita por esta
Agência.
Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º ............ ou outro registro
usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco
Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem.
Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de disposto
no Artigo .................. dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em .......................... do ano
............., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembleia realizada em ................. .
A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo das Obras pela GOIÁS TURISMO.

.........................., ......... de ...................... de ..........

Banco ......................................................................

07 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item 4.12 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que visitei, em
..... /
..... / ....., o local onde será executada a obra, objeto do Edital nº ........ /.........., tendo tomado conhecimento
de todas as dificuldades porventura existentes.

Local e data

Assinatura do Responsável Legal
.........................................................
Empresa

08 - MODELO DE DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA
https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35750426&infra_siste…
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Em atendimento ao item 4.12.1. do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à
Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital
nº XXXX, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos
serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita
elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa
proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Local e data

Assinatura do Responsável Legal
.........................................................
Empresa

,

GOIANIA - GO, aos 09 dias do mês de maio de 2022.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA PINTO,
Presidente de Comissão, em 11/05/2022, às 14:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000029862686 e o código CRC 3D1A3950.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONVÊNIOS E
INSTRUMENTOS CONGENERES
RUA 30 , s/n, Bl. A, 2º Andar do Centro de Convenções de Goiânia - Bairro SETOR CENTRAL GOIANIA - GO - CEP 74015-180 - (62)3201-8115.

Referência: Processo nº 202100027000883
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