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ANEXO III 

CONVITE 002/2020 

DECLARAÇÃO 

 Declaro, para os devidos fins, que a empresa  ------------------------------------

.............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração 

Pública(FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) em virtude de aplicação de sanção prevista no inciso 

IV do art. 87 da lei nº 8.666/93, sob pena de inabilitação.  

___________________,____de___________________ de 2020. 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome:  

Cargo:  

RG.:  

CPF:  

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.  

ANEXO IV 

CONVITE 002/2020 

DECLARAÇÃO  

Declaro, para os devidos   fins, que a empresa ----------------------------

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 

28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não emprega menores 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Tomada de Preços 

nº 001/2019).  

___________________,____ de___________________de 2020. 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome:  

Cargo:  

RG.:  
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CPF:   

  

 

ANEXO V 

CONVITE 002/2020 

DECLARAÇÃO 

 Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., que concorda com todos os termos do presente edital, elementos e 

especificações nele contidos.  

___________________,____de___________________de 2020. 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome:  

Cargo:  

RG.:  

CPF:  

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.  

 

ANEXO VI 

CONVITE Nº 005/2020 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., que os documentos constantes no envelope A - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO são fieis e verdadeiros. 

___________________,____de___________________ de 2020. 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome:  

Cargo:  

RG.:  
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CPF:  

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.  

 

ANEXO VII 

CONVITE 002/2020 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., que caso venha ser vencedora do certame, será instalada do canteiro de 

obras e as máquinas e equipamentos que serão utilizados na execução do objeto desta licitação 

estarão disponíveis.  

___________________,____de___________________ de 2020. 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome:  

Cargo:  

RG.:  

CPF:  

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.  

 

ANEXO VIII 

CONVITE Nº 002/2020 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., que conhece o local da obra, que examinou e conhece todos os aspectos 

peculiares à execução das obras e serviços de que trata a presente licitação. 

___________________,____de___________________ de 2020. 

____________________________________  

Assinatura do Representante legal  

Nome:  

Cargo:  

RG.:  
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CPF:  

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.  

 

ANEXO IX 

CONVITE Nº 002/2020 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., que conhece o local da obra, que examinou e conhece todos os aspectos 

peculiares à execução das obras e serviços de que trata a presente licitação. 

___________________,____de___________________de 2020. 

____________________________________  

Assinatura do Representante legal  

Nome:  

Cargo:  

RG.:  

CPF:  

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.  

 

ANEXO X 

CONVITE Nº 002/2020 

DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 

..................................., que obteve da Comissão de Licitação, satisfatoriamente, todas as 

informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar. 

___________________,____de___________________de 2020. 

____________________________________  

Assinatura do Representante legal  

Nome:  

Cargo:  

RG.:  

CPF:  
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Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa 

 


