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ANEXO  II 

MODELO “A”  

(Declaração exigida no subitem 8.4.1. do edital da licitação) 

Proponente (Razão Social): 

 

Inscrição no CNPJ/MF: 

 

Inscrição Estadual: 

 

Endereço: 

 

Cidade/Estado: 

 

Telefone: 

 

Fax: 

 

Nome do Representante Legal da Licitante: 

 

Cargo: 

 

Carteira de Identidade: 

 

CPF: 

 

Concorrência: 

 

Edital n.º ______/2018 

Processo: 

 

n.º ___/2018/DL/PMD 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação na 

presente licitação, a inexistência de superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do 

Artigo 32, parágrafo 2º da Lei Federal n.º 8.666/93 e que não foi declarada inidônea por qualquer órgão 

da Administração Pública, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual , Municipal e no Distrito 

Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante: 
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MODELO “B”  

(Declaração exigida no subitem 8.4.2. do edital da licitação) 

Proponente (Razão Social): 

 

Inscrição no CNPJ/MF: 

 

Inscrição Estadual: 

 

Endereço: 

 

Cidade/Estado: 

 

Telefone: 

 

Fax: 

 

Nome do Representante Legal da Licitante: 

 

Cargo: 

 

Carteira de Identidade: 

 

CPF: 

 

Concorrência: 

 

Edital n.º ______/2018 

Processo: 

 

n.º ___/2018/DL/PMD 

DECLARAÇÃO 

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação na 

presente licitação, que nenhum de nossos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, funcionário ou 

subcontratado, é servidor ou presta serviços sob qualquer regime de contratação à Prefeitura Municipal 

de Dourados. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante: 
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MODELO “C”  

 (Declaração exigida no subitem 8.4.3. do edital da licitação) 

Proponente (Razão Social): 

 

Inscrição no CNPJ/MF: 

 

Inscrição Estadual: 

 

Endereço: 

 

Cidade/Estado: 

 

Telefone: 

 

Fax: 

 

Nome do Representante Legal da Licitante: 

 

Cargo: 

 

Carteira de Identidade: 

 

CPF: 

 

Concorrência: 

 

Edital n.º ______/2018 

Processo: 

 

n.º ___/2018/DL/PMD 

DECLARAÇÃO 

Declaro(amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de habilitação na 

presente licitação, que, em rigorosa observância ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição 

Federal, não há em nosso quadro de empregados qualquer menor de dezoito anos exercendo trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem, tampouco, qualquer menor de dezesseis anos. 

Declaro(amos), ainda, sob as penas da lei, que caso venhamos a empregar algum menor de dezesseis 

anos, somente o faremos quando o mesmo for maior de quatorze anos e unicamente na condição de 

aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante: 
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MODELO “D”  

(Declaração exigida no subitem 8.4.4. do edital da licitação) 

Proponente (Razão Social): 

 

Inscrição no CNPJ/MF: 

 

Inscrição Estadual: 

 

Endereço: 

 

Cidade/Estado: 

 

Telefone: 

 

Fax: 

 

Nome do Representante Legal da Licitante: 

 

Cargo: 

 

Carteira de Identidade: 

 

CPF: 

 

Concorrência: 

 

Edital n.º ______/2018 

Processo: 

 

n.º ___/2018/DL/PMD 

DECLARAÇÃO 

Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos editalícios, declaro (amos) 

expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que: 

a) Tendo recebido todos os documentos integrante do edital, tomamos conhecimento de todas as 

informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, assim 

sendo, após análise, aceitamos e nos submetemos às todas as condições estabelecidas no edital acima 

referenciado, as disposições técnicas e a minuta contratual; 

b) Comprometemo-nos, formalmente, a executar os serviços de acordo com os prazos e especificações 

que fazem parte deste instrumento e pelo preço e condições constantes da proposta aceita; 

c) Estamos cientes das condições da licitação, respondendo pela veracidade das informações constantes 

da documentação e proposta apresentada e que forneceremos quaisquer informações e 

documentações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação; 

d) Sendo vencedora na presente licitação, utilizaremos na execução dos serviços todos os profissionais 

indicados, bem como métodos e materiais necessários de acordo com o contratado, sem nenhum 

ônus adicional; 

e) Tem em disponibilidade todo o pessoal técnico especializado necessário e essencial ao fiel 

cumprimento do objeto desta licitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local/Data: Assinatura do Representante Legal da Licitante: 

 


