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ANEXO 8 

DECLARAÇÕES 

1. MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRABALHISTA 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº ____/2020 

 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

 

.......................................................................... 
(local e data) 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 

 

  

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

  



 

Edital da Concorrência nº XX/2020 – Anexo 8 – Página 2 de 7 

2. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº ____/2020 

 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA, em atendimento 
ao previsto no edital nº ......................., no art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93, a inexistência de 
fato superveniente impeditivo da sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 

E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

 

.......................................................................... 
(local e data) 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 
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3. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº ____/2020 

 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ..................................., para fins do disposto no item 
................ do Edital nº ...................., DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, que: 
 

(a) a proposta apresentada para participar da .................... (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente pelo(a) .............................. (Licitante/Consórcio), e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da ........................ 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da .......................... 
(identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da ......................... (identificação da licitação), por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da ......................... (identificação da licitação) quanto 
a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ......................... 
(identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
......................... (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ......................... 
(identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante de ......................... (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 

 

.......................................................................... 
(local e data) 
 
 
 
.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal)  
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4. MODELO DE DECLARAÇÃO DE APTIDÃO FINANCEIRA 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº ____/2020 

 

 

A empresa........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ..................................., para fins do disposto no item 
................ do Edital nº ...................., DECLARA, que possui aptidão financeira para a 
execução do contrato de concessão florestal, em conformidade com o inciso III do art. 27 e 
§§ 1º e 5º do art. 31 da Lei 8.666/93. 

 

E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

 

........................................................................... 
(local e data) 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 
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5. MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DECISÕES CONDENATÓRIAS 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº ____/2020 

 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ..................................., para fins do disposto no item 
................ do Edital nº ...................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data 
não há contra si decisões condenatórias transitadas em julgado em ações penais relativas a 
crime contra o meio ambiente ou a ordem tributária ou a crime previdenciário, nos termos do 
art. 19 da Lei 11.284/06. 

 

E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

 

.......................................................................... 
(local e data) 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 
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6. MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº ____/2020 

 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ..................................., para fins do disposto no item 
................ do Edital nº ...................., DECLARA, sob as penas da lei, que não realiza nem 
emprega agentes que permitam a prática ou façam apologia, incentivo, mediação ou 
favorecimento da prostituição infantil ou outra forma de exploração sexual de criança ou 
adolescente ou de vulnerável., nos termos da Constituição Federal art. 227, §4º; Lei 
12.015/09 e Lei 11.284/06 Art. 45, §1º, X. 

 

E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

 

.......................................................................... 
(local e data) 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 
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7. MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº ____/2020 

 

 

A empresa.........................................................................., inscrita no CNPJ 
nº............................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº....................................... e do CPF nº ..................................., para fins do disposto no item 
................ do Edital nº ...................., DECLARA, sob as penas da lei, que não consta no 
Cadastro de Empregadores que tenha submetido trabalhadores a condições análogas às de 
escravo, conforme Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011. 

 

E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

 

.......................................................................... 
(local e data) 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... 
(assinatura e carimbo - representante legal) 

 

 

 

 

 

 

  


