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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA  

PROCESSO N°141/2021- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ n.º ......................, 

com sede na 

............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que: 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, 

acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) 

anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 

14 anos, deverá informar tal situação no    mesmo documento). 

 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea 

para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos 

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da 

empresa é o(a) Sr.(a) Portador do RG sob n.º ............ e CPF n.º .............., cuja 

função, cargo é (sócio administrador, procurador, diretor, etc), responsável pela 

assinatura do instrumento contratual. 

 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce 

cargo ou função  pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração 

Pública. 

 

5) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura 

referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, 

concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-

mail:................., Telefone:.................. 

 

6) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido 

de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta Câmara Municipal, sob pena de ser 

considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 

 

.............................................................................., ........, .................................... de 2021. 

Local e Data 

 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa  

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

 


