Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ERECHIM
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO 019/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
( ) MICROEMPRESA – ME
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

A empresa _______________________________________ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº.
_________________________,

por

(a)________________________________,

intermédio
portador(a)

de
da

seu
Carteira

representante
de

Identidade

legal

o(a)

n°____________,

Sr.
CPF

n°__________, declara, para fins de obter os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123/2006, que:
• Estamos enquadrados na condição de __________________ (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) e
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o § 4 do art. 3° da Lei Complementar 123/2006;
• Apresentamos à Receita Federal anualmente a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria
da Receita Federal;
• Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar a situação patrimonial;
• Assumimos o compromisso de informar imediatamente ao Cadastro de Fornecedores - CRC da Secretaria
Municipal de Finanças do Município de Erechim – RS qualquer alteração no porte da empresa que venha ocorrer no
período de validade do Certificado emitido pelo CRC.
Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente com as demais pessoas
que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica
(Art. 299 do Código Penal) e ao crime a ordem tributária (Art. 1º da Lei n°. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Esta Declaração não exime a responsabilidade da empresa em informar, a qualquer tempo, através de Declaração,
alterações que tenha ocorrido em seu porte.
Local, ____de __________de 2019.

______________________________________________
Nome e Assinatura do representante contábil (com CRC)

Observação: esta Declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data da sessão de abertura dos
Envelopes.

