Anexo 04.E - Modelo de Procurações e de Declarações
(válido somente com firma reconhecida em cartório)

Anexo 04.1.E - Modelo de Credenciamento
À
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. – CEASA - DF
Objeto: _______________________________________.
Ref.: LICITAÇÃO FECHADA _______ / _______– CEASA - DF
Processo: ______ . ______/ 2021
(Local e data)
Prezados senhores,
Na qualidade de responsável legal desta empresa, credenciamos o(s) sr.(es)
_______________________, portador(es) da(s) carteira(s) de identidade n.º(os)
______________, para nos representar(em) na licitação em referência, conferindo
ao(s) mesmo(s) ilimitados poderes para assinar(em) quaisquer documentos
relacionados com a referida licitação, inclusive desistência de interposição de recurso.
Dados para elaboração do eventual contrato:
Da empresa sede ou matriz
Empresa: _________________________________
Endereço completo: (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP):__________________
CNPJ nº: __________________
Inscrição Estadual nº: ______________
Telefone: (___) ___________ e-mail: ___________
Contato: Sr. ________________ (cargo ________)
(Caso a empresa tenha filial ou representante no Distrito Federal preencher os dados
conforme modelo da sede ou matriz. Caso não tenha filial ou representante no DF,
declarar textualmente).
Do responsável pela assinatura do contrato:
Nome: ___________________________
endereço: ________________________
Filiação: _________________________
Nacionalidade: ________ Estado civil: _________ Profissão: __________
Residência e domicílio: ________________________________________
Carteira de identidade (número, órgão expedidor, data de expedição e Estado):
______________ CPF nº: _______________E-mail: ________________
Cargo na empresa: __________________________

Anexo 04.2.E - Declaração para os fins do Decreto Nº 39.680/2019
À
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. – CEASA - DF
Objeto: _______________________________________
Ref.: Concorrência _______ / _______– CEASA - DF
Processo: ______ . ______/ 2021

(Local e data)
Empresa licitante: _________________________________
CNPJ nº: ___________________
Inscrição Estadual/Distrital nº: ______________
Representante Legal:___________________________________________________
CPF: ____________________________________________
A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante
legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 44 da Lei nº
13.303/2016, e no art. 1º do Decreto nº 39.860/2019 do Governo do Distrito Federal.
Esta declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Atenciosamente,
Nome e assinatura do representante legal.
Cargo - nome da empresa licitante CPF _________________

Anexo 04.3.E - Declaração de Existência do Programa de Integridade
Declaração da existência ou de implantação do programa de integridade na
empresa contratada em cumprimento da Lei nº 6.112/2018.
Declaramos, para os devidos fins:
a) Que possuímos o Programa de Integridade implantado em nossa empresa.
Apresentamos, em anexo, relatório de perfil e relatório de conformidade do Programa,
de acordo com o art. 7º da Lei nº 6.112/2018 e nos termos do Decreto nº 40.388/2020;
b) Que estamos cientes que o descumprimento da obrigação de implementação e
execução efetiva do Programa de Integridade sujeitará à aplicação da penalidade de
multa equivalente a 0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato,
conforme estabelece o art. 8º o da Lei nº 6.112/2018.
b) Que estamos cientes que a comprovação da existência do Programa pode abranger
a apresentação de documentos oficiais, correios eletrônicos, cartas, declarações,
correspondências, memorandos, atas de reunião, relatórios, manuais, imagens
capturadas da tela de computador, gravações audiovisuais e sonoras, fotografias,
ordens de compra, notas fiscais, registros contábeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital;
c) Que nos comprometermos a observar as regras anticorrupção previstas na Lei nº
12.846/2013 e no Código Penal, no que tange aos crimes contra a Administração
Pública;
d) Que promovemos (ou promoveremos) capacitação a todos os empregados,
administradores e dirigentes, independentemente do cargo ou função exercida sobre
os padrões de conduta, código de ética e politicas e procedimentos de integridade,
estendidos, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
serviços, agentes intermediários e associados;
e) Que assumimos o compromisso de efetivar um Programa de Integridade completo e
efetivo;

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal.
Cargo - nome da empresa licitante

Anexo 04.4.E - Declaração de Responsabilidade Técnica
À
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. – CEASA - DF
Objeto: _______________________________________
Ref.: Concorrência _______ / _______– CEASA - DF
Processo: ______ . ______/ 2021
(Local e data)
Declaramos à CEASA - DF e em atendimento ao disposto no edital e seus anexos,
para efeito da licitação em epígrafe, que indicamos os seguintes profissionais
responsáveis
técnicos pelo empreendimento objeto desta licitação, sendo
respectivamente:
1. Coordenador Geral do Contrato
Nome:
CRA / CREA / CAU n.º:
2. Coordenador Operações
Nome:
CRA / CREA / CAU n.º:
3. Coordenador de Projetos Executivos
Nome:
CREA / CAU n.º:
4. Coordenador da Execução das Obras
Nome:
CREA / CAU n.º:
É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais
de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.
O detentores do acervos técnicos deverão, obrigatoriamente, compreender os técnicos
indicados nos itens 3 e 4.
A comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa (ou consórcio)
vencedora da licitação é condição indispensável para a assinatura do contrato.
Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal.

Cargo - nome da empresa licitante

