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ATENÇÃO: 
Este é um modelo do documento que 
deve ser apresentado em papel timbrado 
da empresa licitante. 

A N E X O  I I I  
D E C L A R A Ç Ã O  C O N J U N T A  

Pregão Eletrônico n.º 040/2022/PMC  

Processo Administrativo n.º 624/2022/SEMESP 

 

Pregão Eletrônico n.º 040/2022/PMC. 

A ....(nome da empresa)........................, CNPJ/MF N.º ................, sediada ..... (endereço 
completo)..........., telefone para contato ..(.....)...................., e-mail ........., Declaramos para todos 
os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se 
segue: 

I. Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, para efeito do disposto na Lei complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006e Lei 
n.º 3696/PMC/16; (Declarar apenas quando for o caso) 

II. Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em 
epígrafe e que Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo 
Edital, nos termos da Lei n.º 10.520/02; 

III. Declaramos que até a presente data inexiste (m) fato (s) superveniente impeditivo (s) 
para habilitação, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou 
suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

IV. Declaramos não possuir no quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988; 

V. Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de 
maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

VI. Declaramos que não utilizamos de trabalho degradante ou forçado, nos termos do 
inciso III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal; 

VII. Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios 
descritos no presente edital;  



 Proc.: 624/22 
N.ºFl:  
Resp. Allison 

0321 

VIII. Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com a Prefeitura Municipal 
de Cabixi/RO, que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

IX. Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), 
de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 
8.078/1990). 

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração 
prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 
do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas na Lei n˚ 8.666/93. 

Local e Data, 
 

 
___________________________________ 

(Responsável legal e assinatura) 
 

 


