
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÕES

D E C L A R A Ç Ã O (fora do envelope)

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
____________ nº ____ - (bairro), no município de _________________, Estado de
_____________, inscrita no C.N.P.J. sob nº _____________________, Inscrição Estadual nº
_______________________, neste ato representada por seu (sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais,vem:

DECLARAR, para fins de participação no Processo
Licitatório nº ____/2019 – Pregão Presencial nº ____/2019, sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente aos requisitos de habilitação, e que somente entregará envelopes contendo a
“PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos
jurídicos e legais de direito.

___________, _____ de ________ de 2019.

________________________________
Razão Social da Empresa

Nome do Responsável/Procurador
Cargo do Responsável/Procurador

Nº documento identidade



D E C L A R A Ç Ã O

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
____________ nº ____ - (bairro), no município de _________________, Estado de
_____________, inscrita no C.N.P.J. sob nº _____________________, Inscrição Estadual nº
_______________________, neste ato representada por seu (sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais,vem:

DECLARAR, para fins de participação no Processo
Licitatório nº ____/2019 – Pregão Presencial nº ____/2019, sob as penas da Lei, que inexistem
fatos impeditivos à habilitação e participação no referido certame, uma vez que se fazem, até o
presente momento, satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 8666/93 e suas
posteriores alterações.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos
jurídicos e legais de direito.

___________, _____ de ________ de 2019.

________________________________
Razão Social da Empresa

Nome do Responsável/Procurador
Cargo do Responsável/Procurador

Nº documento identidade



D E C L A R A Ç Ã O

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua
____________ nº ____ - (bairro), no município de _________________, Estado de
_____________, inscrita no C.N.P.J. sob nº _____________________, Inscrição Estadual nº
_______________________, neste ato representada por seu (sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais,vem:

DECLARAR, para fins de participação no Processo
Licitatório nº ____/2019 – Pregão Presencial nº ____/2019, sob as penas da Lei, que nos termos
do §6º, do artigo nº 27, da Lei nº 6544/89, cumpre e está em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo
7º, da Constituição Federal.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos
jurídicos e legais de direito.

___________, _____ de ________ de 2019.

________________________________
Razão Social da Empresa

Nome do Responsável/Procurador
Cargo do Responsável/Procurador

Nº documento identidade


