
 

 
ANEXO XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
 
 

Ref.: CONCURSO Nº 01/2016 
 
 

(SE PESSOA FÍSICA)  
 
____________________________________________ [nome completo], ____________________ 
[nacionalidade], ______________ [estado civil], ARQUITETO com registro no CAU sob o 
nº________________________, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
_______________________ [órgão expedidor], inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 
____________________, residente e domiciliado na Cidade de ________________________, 
Estado _____________________________, na Rua ___________________________, n°_______________, 
CEP:__________ 
 
 
(SE PESSOA JURÍDICA)  
 
A empresa _______________________________________________, CNPJ nº ________________________, 
sediada à ___________ (endereço completo) ______, doravante representada por 
[representante legal] _______________________________________ [nome completo], 
____________________ [nacionalidade], ______________ [estado civil], ________________________ 
[profissão], portador da Cédula de Identidade RG n.º _______________________ [órgão 
expedidor], inscrito no C.P.F./M.F. sob nº ____________________, residente e 
domiciliado na Cidade de ________________________, Estado _____________________________, 
na Rua ___________________________, n°_______________, CEP:__________ 
 
DECLARO(A), sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar do Concurso Nº 01/2016 foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Concurso Nº 01/2016, ou 
com quaisquer das pessoas do item 5.5.5 do Edital, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Concurso Nº 
01/2016 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Concurso Nº 01/2016, ou com quaisquer das pessoas do 
item 5.5.5 do Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Concurso Nº 01/2016, ou de 



 

quaisquer das pessoas do item 5.5.5 do Edital, quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Concurso Nº 
01/2016 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Concurso Nº 
01/2016, ou com quaisquer das pessoas do item 5.5.5 do Edital, antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Concurso Nº 
01/2016 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do CAU/SC ou participante da 
licitação ou com quaisquer das pessoas do item 5.5.5 do Edital, antes da abertura 
oficial das propostas; e 
 
(f) que está ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 
 
 

Local, Data ____ de __________ de ______. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura 

 
 

CPF n.º _________________ 

 


