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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  

ANEXO II – CHAMAMENTO PÚBLICO N° 00002/2022 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0002/2022 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINA GRANDE 

 

PROPONENTE 

CNPJ 

 

1.0 DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no art. 

7º, inciso XXXIII, da CF –art. 27, inciso v, das lei 8.666/93. 

O proponente acima qualificado, sob pena da Lei e em acatamento ao disposto no art. 

7°, inciso XXXIII da Constituição federal, Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, declara 

não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em 

qualquer trabalho, podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz 

na forma da legislação vigente.  

 

2.0 DECLARAÇÃO de superveniência de fato 

impeditivos no que diz respeito a participação na licitação.  

Conforme exigência contida na lei 8.666/93, art. 32, §2°, o proponente acima 

qualificado, declara não haver, até o presente data, fato impeditivo no que diz respeito 

a habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou 

estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências 

posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de 

idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Fe4deral, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.  

3.0 DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas 

e condições do correspondente instrumento convocatório. 

 

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas 

do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.  
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4.0 DECLARAÇÃO de elaboração independente de 

proposta. 

(Identificação completa do representante do licitante), como representante 

devidamente constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), 

doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1 do 

 Edital do CHAMAMENTO PÚBLICO N° 

00002/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que:  

a) A proposta apresentada para participar do 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0002/2022 foi elaborada de maneira independente pelo 

licitante, 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 do CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0002/2022, por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa;  

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para 

participar do CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0002/2022 não foi informada, discutida 

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do CHAMAMENTO 

PÚBLICO N° 0002/2022, 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 farto do 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0002/2022 quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para 

participar do CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0002/2022 não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0002/2022, antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação;  
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e) Que o conteúdo da proposta apresentada para 

participar do CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0002/2022 não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da AGÊNCIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO de CAMPINA GRANDE, 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-las. 

 

Campina Grande – PB, XX de Maio de 2022 

 

___________________________ 

(NOME/assinatura/cargo) 

Representante legal do proponente. 

 

OBSERVAÇÃO: 

AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO 

LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.  
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