
ANEXO Ili- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAR E QUALIFICAR O FORNECEDOfs.). )- u\R/1 

devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em pr r trir 
ao Município de __ , Estado do Ceará, que, em cumprimento ,111 cr,t 1h,,1P 
nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/ 10/1999. e o · ~ o 
artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores c1,, 1 ~ ( , ·, te 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menor e,; 1 ; 6 
anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a pélr' r ,, i ,1 , 

anos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firn,,. ,1 nrt ,e• · 
penas da Lei. 

.. .. ....... .. (CE), ..... de ............... .... .. de ..... . . 

················································ ··· ············ · 
DECLARANTE 
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ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO II 

(NOMINAR E QUALIFICAR O FORNECEDOR). D _1_,\R:, , 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em ~w)C·'';'", e ta1 
ao Município de Estado do Ceará, que tem pleno conh,~r 111'eri· J di.. .1 , 

parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertado~ nn ; re~ nt • r 
licitatório e que sua proposta atende integralmente aos rcqu ~ilris 1 ,l<1 1 , 

edital . 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, :1rmr1 i1 ;v t ,;t : t 
penas da Lei. 

. .... ........ (CE), ..... de .. ............ ... ... . de ....... . 

DECLARANTE 



, 

ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAR E QUALIFICAR O FORNECEDOR). D - ,\~;. 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em pron ,,; tal 
ao Município de , Estado do Ceará, que concorda 1nteci1 r1 n,r-11• • r 11'1 , • · 
deste edital e seus anexos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob ri~- ~ ,,, ic.. d,1 , 

.... .... .. ... (CE), .. .. . de ..................... de .... .. 

·· ·········· ··· ····································· ··· ······· ······ ... 
DECLARANTE 



ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇOES 

DECLARAÇÃO 

(NOMINAR E QUALIFICAR O FORNECEDOR), DECLARA, para os clr i , •1 ~ 

especialmente para fins de prova em processo licitatóno, 'Ln· ) ·-.· · 

Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, qu,· ,. "' ·, 111, 

superveniente impeditivo de nossa habilitação para parlicip<11 ,-n , · ,,~ ·~rt ' 1 

licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedadl' rl• e , ~ ~ ( 1 

posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.0 8.666/93. 

Pelo que. por ser a expressão da verdade. firma a presente, sob .is Q• • !' Çl t1 

... .......... (CE), ..... de .......... .. ... .. .... de .... . 

DECLARANTE 

l/ J 



ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕE<:: 

DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRES/1 
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO 

(Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ nº ,p 11 1tt 

seu representante legal, o(a) Sr(a) _________ _ 
portado( a) da Carteira de Identidade n° e 
_________ , DECLARA, sob as sanções adminis' rvti •s ,li· Jt i • 
penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno po1t" '10. ·~ cl, 
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no f~: e ., ·,a, 
Complementar n° 123/ 06. 

-CE, de d·· ---- ----- -------

(Representante Legal) 


