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Anexo III 

(Modelo) 

 

A Comissão de Licitações 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

( Dentro do envelope nº 2) 

A empresa_________________________________________________________, inscrita no CGC/CNPJ sob nº 

______.______.______./______-_______através de seu Responsável legal, declara, sob as penas da lei, que não 

foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

_____________, em _______de ____________________de 2012. 

 

 

 

______________________________ 

Represente Legal 

Assinatura 
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Anexo IV 

DECLARAÇÃO 

( dentro do envelope nº 2) 

 

                                                                          Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do 

procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 01/2012, em cumprimento ao inciso XXXIII, do 

artigo 7ª da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional, pessoas menos de 18 

(dezoito anos) em trabalho noturno perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na disposição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

                                                                   Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

_____________, em __________de ___________________de 2012. 

 

CGC/CNPJ: ____.______.______./______-______ 

Razão Social:  __________________________________________________ 

 

______________________________ 

Representante Legal 

Assinatura 
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ANEXO V 

(MODELO) 

CREDENCIAMENTO  

(por fora dos envelopes) 

 

A empresa ______________________________, inscrita no CGC/ CNPJ sob nº ____._____.____./______-______ 

Através do presente, credencia o (a) Sr(a)_______________________________________, portador da cédula de 

identidade nº_______________________CPF nº_______________________ a participar da licitação instaurada 

pelo município de Iraí, a modalidade de Pregão presencial , sob o nº 01/2012, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar- se em nome da empresa, bem como formular propostas 

e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

__________________________, de ____________________, de 2012. 

 

______________________ 

Representante Legal 

Assinatura 

 

 

Firma reconhecida 
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ANEXO VI 

( MODELO) 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

(Por fora dos Envelopes) 

                                                          A empresa ________________________________________, através de seu 

representante legal, declara, sob as penas da Lei , que cumpre todos os requisitos de habilitação, ou seja, que o 

envelope identificado como nº 2 contém todas as exigências do Edital de Pregão Presencial nº 01/2012 que 

comprovam a regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica e econômica da empresa, conforme 

disposto no inciso VII do artigo 4º da Lei federal nº10.520/02. 

                                                   Por ser a expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

_________________, de_____________________2012. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Representante Legal 

( assinatura) 


