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ANEXO II 
 

DECLARAÇÕES RELATIVAS AO SUBITEM 9.1.5.1.2. DO EDITAL 
 
À 
Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
Estado de São Paulo 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 
 
A/C Comissão Permanente de Licitações 
 
____(nome da pessoa jurídica)___ , inscrita no CNPJ/MF sob n° .......... , por intermédio de 
seu representante legal, o Senhor ..., portador da Carteira de Identidade nº..., expedida pela 
Secretaria  de Segurança Pública do Estado de ... e do CPF n°..., interessada em participar do 
Processo Nº 054/2014, da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do 
Sapucaí,  
 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 em sua redação 
vigente, que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, no que 
diz respeito a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito 
anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, 
a partir de quatorze anos. 
 
DECLARA para os devidos fins, que esta empresa atende plenamente a todos os requisitos 
necessários para sua HABILITAÇÃO para participar deste certame licitatório. 
 
DECLARA sob as penas da lei que, inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no 
presente processo licitatório, assim como estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
DECLARA possuir instalações e aparelhamento (máquinas e ferramentas) e do pessoal 
técnico adequado e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, conforme relação explícita abaixo: 
 
INSTALAÇÕES: (RELACIONAR) 
 
APARELHAMENTO (RELACIONAR) 
 
PESSOAL TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO DE CADA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA QUE 
SE RESPONSABILIZARÁ PELOS TRABALHOS (RELACIONAR) 
 

Nome da cidade, ... de ... de 2014 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Representante legal  

(com carimbo da empresa) 


