
 
ANEXO III  

LICITAÇÃO N.º 01/2018 
MODALIDADE CONVITE 

DECLARAÇÕES 
 
Ao  
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio/MS – IPF/MS. 
 
Ref.: LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE n.º 01/2018: A presente licitação tem por 
objeto a contratação de empresa prestadora de serviços para supervisão de campo, 
elaboração de questionários (em conjunto com o IPF/MS), aplicações e digitações de 
questionários, subsídio nas análises dos resultados auferidos e moderação de grupos 
focais, voltados a estudos setoriais, identificação de tendências de mercado e do 
comportamento do consumidor de Mato Grosso do Sul, de modo a atender o convênio 
entre IPF e SEBRAE, por 12 meses, podendo ser renovado até o limite de 24 (vinte e 
quatro) meses, conforme características constantes no Anexo I do Edital. 
 
A Empresa.................................................., inscrita no CNPJ sob n.º......................., 
Inscrição Estadual n.º ........................propõe a esta entidade a participação no certame 
licitatório, acima referenciado.    
 
DECLARAMOS QUE: 
 
I) Nos bens/serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas com encargos 
sociais, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, 
salários e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto da 
licitação; 
 
II) Que os preços contratados são justos e certos, não sofrendo qualquer tipo de 
reajuste durante o processo licitatório ou vigência da contratação a ser realizada, em 
caso de sermos declarados vencedores; 
 
III) Examinamos cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os 
seus detalhes, estando ciente de todas as suas condições, bem como todas as 
duvidas e/ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos. 
 
IV) não utilizamos de trabalho de menor de 18 anos em atividades noturnas, perigosas 
ou insalubres, ou de qualquer menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a 
partir de 14 anos, conforme disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal; 
 
V) nos responsabilizamos por todas as declarações e informações emitidas; 
 
 

........................................, ....de .................. de 2018. 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome legível 


