ANEXO X

MODELOS DE DECLARAÇÕES

(Modelo de declaração de cumprimento do inciso XXXIIII do artigo 7º da
Constituição Federal)

DECLARAÇÃO

_______________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por
intermédio de seu ___________________,Sr.(a)__________________, portador (a)
da

carteira

de

identidade

nº_______________________

e

do

CPF

n°___________________, declara para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei
n° 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, estando em plena
conformidade com o inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Ressalva : Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
( ) Sim
( ) Não.
OBS: ASSINALAR A SITUAÇÃO DA RESSALVA ACIMA

Local e Data:
Representante Legal

(Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes)

DECLARAÇÃO

O

licitante

(nome

da

empresa)___________________

estabelecida

na

____________________________________________________________,
(endereço

da

empresa)

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

__________________________________, por seu ____________________________
abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que não há fato superveniente
impeditivo da sua habilitação na licitação na modalidade Concorrência n°
..........................., estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, conforme dispõe o parágrafo segundo do artigo 32 da Lei nº 8.666/93.

Local e Data:
Representante Legal

(modelo de carta de credenciamento)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

O abaixo assinado, _____________________________, Carteira de Identidade
n°______________ e CPF n°________________________________, na qualidade de
____________________________________
_________________________________,

da
CNPJ

empresa

n°________________________,

sediada na cidade de __________________, na Rua __________________ ,n°____,
Bairro _______________, vem pela presente informar a Vossa Senhoria que o(a)
Sr.(a)_____________________________,

Carteira

de

Identidade

n°__________________________ e CPF n°____________________________, é a
pessoa designada para acompanhar a sessão de abertura dos envelopes com a
proposta e com os documentos de habilitação, com poderes para assinar atas,
interpor recursos, desistir dos mesmos e para os demais atos pertinentes para o bom
desempenho deste mandato, a que se refere o edital de licitação na modalidade
Concorrência n° .......................

Para que surta os efeitos legais.

Local e Data:
Representante Legal

(modelo de declaração de inexistência de condições impeditivas)

DECLARAÇÃO

A

Empresa

_________________________________________,estabelecida

_____________________________________,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

na
o

nº

______________________, por seu (sua) ___________________________ infraassinado, Sr. (a) ________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade

nº

_________________________

e

do

CPF

nº

___________________________ DECLARA, sob as penas da Lei, e para os devidos
fins de participação na Concorrência nº ............ que não foi declarada inidônea por
ato do Poder Público; que não está impedida de contratar com a Administração
Pública e que não possui em seu quadro societário dirigente ou servidor público da
ativa, nem empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do
Município, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.

Local e Data:
Representante Legal

(modelo de declaração de compromisso de constituição da concessionária)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, que assumimos o compromisso de constituir e
registrar a concessionária, nos termos do art. 33, V, § 2o da Lei Federal nº 8.666/93,
antes da assinatura do contrato da concessão dos serviços de abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário.
E, por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e Data:
Representante Legal

(modelo de declaração de compromisso de constituição da concessionária)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, que assumimos o compromisso de caso venhamos
a restar vencedores no presente certame, daremos prioridade Na contratação de

profissionais que atualmente estão lotados na AUTARQUIA MUNICIPAL.

E, por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e Data:
Representante Legal

(modelo de atestado de visita técnica e declaração de pleno conhecimento)

ATESTAMOS,

que

a

empresa_________________,

CNPJ:__________,

com

endereço ________________, representada por ___________________, CPF______,
RG_______,

participou da Visita Técnica na área de concessão e demais

instalações,

direta

ou

indiretamente

relacionadas

aos

serviços

de

abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A empresa supracitada DECLARA que seu representante vistoriou os locais
dos serviços, recebeu as informações necessárias à formulação de suas
propostas, consoante previsto na Lei nº 8.666/93, em seu art. 30, inciso III e
tem pleno e integral conhecimento das condições existentes para o
cumprimento das obrigações objeto da Concorrência nº _____ .

Local e Data

_____________________
Representante do Município

__________________________
Representante da Empresa na Visita Técnica

