
  

 

 

ANEXO I 
 

 

 

MODELOS DE DECLARAÇÕES: 

ANEXO I.1:  DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

ANEXO 1.2:  DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO; 

ANEXO I.3:  DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES. 

ANEXO I.4: DECLARAÇÃO DE COBERTURA E CUSTEIO DE 

ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA; E, 

ANEXO I.5: DECLARAÇÃO QUE POSSUIRÁ INSTALAÇÕES E 

PESSOAL QUALIFICADO PARA ATENDIMENTO. 

 

 

 
 



  

ANEXO I.1 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

Ref.:  Processo Licitatório nº 14/2018  

  Edital de Pregão nº 12/2018 
 
 
  A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob nº  

.............................., através do representante legal abaixo qualificado, ciente e de acordo 

com todas normas do Edital,  declara sob as penas da lei, que cumpriu fielmente todos os 

requisitos de comprovação para sua habilitação do Processo Licitatório nº 11/2018 - Edital 

Pregão nº 09/2018, promovida pelo Município de Rancho Queimado. 

 
Data e local 

 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA) 
Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 
Cargo/Função 

 



  

ANEXO I.2 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
 

Ref.:  Processo Licitatório nº 14/2018  

  Edital de Pregão nº 12/2018 
 

 
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob nº 

_______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ____________________, DECLARA que não se enquadra em 

nenhuma das seguintes hipóteses: 

a) Detém em seu quadro societário: 

a.1) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação, incluindo o Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

a.2) servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por 

matrimônio, exceto quando já afastado de suas funções por prazo superior à seis 

meses. 

a.3) o Prefeito, seu cônjuge e aos demais parentes consanguíneos ou afins até o terceiro 

grau; 

a.4) sócios que ocupam cargo político em quaisquer das esferas de governo (federal, 

estadual, municipal); 

a.5)  sócio, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, que seja 

responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo do objeto da licitação; 

b) Detém débitos com a Fazenda Pública Municipal de Rancho Queimado; 

c) A própria empresa ou seus sócios encontram-se em processo de Falência, 

Concordata, Recuperação Judicial, Dissolução, Concurso de Credores, Liquidação, 

ou insolvência; 

d) É estrangeira que não está estabelecida no país; e, 

e) Está com penalização vigente de declaração de inidoneidade, ou suspensão de 

contratar com a Administração Pública, em quaisquer das esferas da Federação. 



  

 
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para 

tanto, firmo a presente. 

 

Local e Data. 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA) 
Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 
Cargo/Função 

 



  

ANEXO I.3 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
 
 
 

Ref.:  Processo Licitatório nº 14/2018  

  Edital de Pregão nº 12/2018 
 

 
A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., 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 no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 

Local e Data 
 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA) 
Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 
Cargo/Função 

  

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 



  

ANEXO I.4 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE COBERTURA E CUSTEIO 

DE ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA 

 
 
 

Ref.:  Processo Licitatório nº 14/2018  

  Edital de Pregão nº 12/2018 
 

  A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob nº  

.............................., através do representante legal abaixo qualificado, ciente e de acordo 

com todas normas do Edital,  declara sob as penas da lei, que possuirá, na data de assinatura 

do contrato, cobertura e custeio de atendimento em rede credenciada, através de um número 

de credenciados suficiente para atender ao grupo de beneficiários distribuídos em todo o 

território Nacional. 

 
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para 

tanto, firmo a presente. 

 
 

Data e local 
 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA) 
Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 
Cargo/Função 

 

 

 

 



  

 

ANEXO I.5 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE POSSUIRÁ INSTALAÇÕES E 

PESSOAL QUALIFICADO PARA ATENDIMENTO 

 
 

 
Ref.:  Processo Licitatório nº 14/2018  

  Edital de Pregão nº 12/2018 
 

  A empresa ................................................., inscrita no CNPJ sob nº  

.............................., através do representante legal abaixo qualificado, ciente e de acordo 

com todas normas do Edital,  declara sob as penas da lei, que possuirá instalações, pessoal 

qualificado, estrutura de suporte para troca de informações (oral e redigida) com a 

Contratante, suficientes para atender prontamente as demandas inerentes ao objeto a ser 

contratado. 

 
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para 

tanto, firmo a presente. 

 
 

Data e local 
 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA) 
Nome do Representante legal 

Nº CPF ou RG 
Cargo/Função 

 

 

 

 

  

 


