CARTÃO BRB S.A
C N P J: 01.984.199/0001-00
IE: 07.378.717/001-78
SGAS – Qd. 902 – Bl. C – Ed. Athenas
Brasília - DF
CEP: 70.390-020
ANEXO
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx /202x

EMPRESA:
OBJETO:
O valor total da aquisição é de R$ _____,(___), conforme tabela a seguir:

Item

Descrição

Qtd

Valor Unitário
R$
R$

Valor Total do Contrato

Valor Total
R$
R$
R$

Local e Data
____________________________________________
Assinatura do representante da empresa licitante
(nome e número da identidade)
(Em papel timbrado da empresa e carimbo)
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ANEXO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/202x
PROGRAMA DE INTEGRIDADE, VEDAÇÃO AO NEPOTISMO, PREVENÇÃO À FRAUDE,
LAVAGEM DE DINHEIRO E ATOS DE CORRUPÇÃO
A empresa _________________________________________________________, CNPJ
nº___________________,
com
sede
em
________________________________________________________________________
__________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado,
na condição de licitante ou de contratado junto a BRBCARD, DECLARA, sob penas da lei,
que:
a)
não possui, em seu quadro de pessoal administrador, proprietário ou sócio com poder
de direção com vínculo familiar - cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau - com funcionário detentor
de função de confiança do Conglomerado BRB;
b)
cumprirá o disposto na Lei Distrital nº 6.112/2018, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem
com a Administração Pública do Distrito Federal;
c)
que conhece e tem plena ciência das normas de prevenção à fraude, corrupção e
lavagem de dinheiro, revistas na legislação brasileira, dentre elas, e não se restringindo, às
Leis nº 9.613/98, 12.683/12 e 12.846/13 e seus regulamentos e se compromete a cumprilas fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o
seu cumprimento por terceiros contratados;
d)
não está envolvida ou irá se envolver, direta ou indiretamente, por meio de seus
representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores,
consultores, partes relacionadas, durante o cumprimento das obrigações previstas no
Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos das leis
anticorrupção;
e)
não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento, direta ou indiretamente,
de comissões em dinheiro; deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor;
e, durante a vigência do Contrato, não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento
em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer
pessoa ou entidade, com o objetivo de beneficiar ilicitamente, ou em desacordo com as
condições contratuais, a BRBCARD ou qualquer de seus representantes legais, dirigentes,
controladores, colaboradores, seus familiares ou amigos próximos, ou qualquer pessoa que
haja ilegitimamente em nome da BRBCARD ou do Conglomerado BRB.
f)
não se encontra, assim como seus representantes, administradores, diretores,
conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, direta ou indiretamente, sob
investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; no curso de um processo
judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação de corrupção ou
suborno; suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por qualquer entidade
governamental.
g)
se compromete a notificar prontamente, por escrito, a BRBCARD a respeito de
qualquer suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção, e ainda de participação em
práticas de suborno ou corrupção.
Página 2 de 5

CARTÃO BRB S.A
C N P J: 01.984.199/0001-00
IE: 07.378.717/001-78
SGAS – Qd. 902 – Bl. C – Ed. Athenas
Brasília - DF
CEP: 70.390-020

___________________________________________
(Local/Data)

____________________________________________
(Representante Legal)

(Em papel timbrado da empresa e carimbo)
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ANEXO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/202x

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

................................................................................,
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 Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao
Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, exceto a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

___________________________________________
(Local/Data)

____________________________________________
(Representante Legal)

(Em papel timbrado da empresa e carimbo)
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DECLARAÇÃO ME/EPP

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/202x

................................................................................,
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
previstos na Lei Complementar nº 123, de 24 de dezembro de 2006, em especial quanto ao
seu artigo 3º, que cumpre plenamente os requisitos como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

___________________________________________
(Local/ Data)

____________________________________________
(Representante Legal)

(Em papel timbrado da empresa e carimbo)
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