
 
 
 
 

República Federativa do Brasil 
Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ 
Divisão de Compras, Licitações e Contratos 

 
DECLARAÇÃO DE TIPO JURÍDICO E REGIME TRIBUTÁRIO APLICÁVEL  

 – ANEXO XI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 - PMSMM-RJ  
 
 

À Prefeitura Municipal d de Santa Maria Madalena  
 

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra para implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário do Centro e do Bairro Itaporanga, ambos no 1º Distrito do Município de Santa 
Maria Madalena/RJ, do tipo menor preço global, em regime de empreitada integral, conforme Memorial 
Descritivo e demais anexos constantes do Edital.  
Pela presente declaro, sob as penas da lei, que no exercício de [ANO], a empresa xxxx, inscrita no 
CNPJ n.º xxxx:  
   

( ) Foi optante pelo regime de tributação com base no Lucro Real, contudo, não se trata de 
sociedade de grande porte nos termos do art. 3º da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007.  

  

( ) Foi optante pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido, enquadrada nas 
condições elencadas pelo inc. II – art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.420 de 19 de dezembro 
de 2013, portanto, sujeita ao envio da sua Escrituração Contábil pelo Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED CONTÁBIL).  

  

( ) Foi optante pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido, contudo não se encontra 
enquadrada nas condições elencadas pelo inc. II – art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.420 de 
19 de dezembro de 2013, portanto, não sujeita ao envio da sua Escrituração Contábil pelo Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED CONTÁBIL).  

  

( ) É sociedade empresária de grande porte, nos temos do art. 3º da Lei nº 11.638, de 28 de 
dezembro de 2007;  

  

( ) Foi optante do Regime SIMPLES nos termos da Lei Complementar nº 123/06.  

Local, xxxx de xxxx de 2021.  

  

--------------------------------------------------------------------------- 
Nome da Empresa  
Assinatura do representante legal  
Carteira de Identidade (n° e órgão expedidor) e/ou CPF 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Contador Responsável 
Assinatura do Contador Responsável 
Carteira de Identidade (n° e órgão expedidor) e/ou CPF 
CRC 
 

 

 


