
ANEXO V – DECLARAÇÃO UNIFICADA

(em papel timbrado da licitante)

Processo de Contratação: 084/2021
Pregão Presencial: 008/2021

OBJETO – Contratação de serviço técnico com fornecimento de materiais para execução do projeto
de drenagem pluvial da Central de Bioenergia de Toledo.

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, estabelecida na

_________, nº _______, bairro ________, na cidade de _______________, estado, por meio de seu

representante legal abaixo identificado, sob as penas da Lei, para os fins de Habilitação, no Processo
Licitatório em epígrafe, instaurado pelo CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

BIOGÁS – CIBiogás-ER, vem DECLARAR que:

1) Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27º da Lei

Federal n° 8.666/1993, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e

insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14

anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de

setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 27 de outubro de 2002;

2) Não está impedido de contratar com a Administração Pública;

3) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

4) Não incorre nas demais condições impeditivas da Lei Federal nº 8.666/1993;

5) Que inexistem fatos impeditivos a sua Habilitação;

6) Não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, e que

não está suspensa do Cadastro de Fornecedores do CIBiogás-ER, em qualquer que seja sua forma de

constituição;

7) Não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o 3° (terceiro) grau, de colaboradores contratados no CIBiogás-ER

que impossibilite a participação no referido Processo Licitatório;

8) Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao

CIBiogás-ER, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

9) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas na licitação;

10) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em

função de alterações de legislação correspondente e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/1990

– Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Processo Licitatório em
Epígrafe, realizado pelo Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás – CIBiogás-ER;
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11) 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 a Ata de Registro de

Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: _________________________________

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, Dia / Mês / Ano

_____________________________

Assinatura do Representante legal

RG e CPF
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