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ANEXO V 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 
CREDENCIAMENTO 

(facultativo) 
 
_______(nome da empresa)_______, com sede .......XXXXXXXXX........, 
nº...XXXX., bairro.....XXXXXXXX.., .inscrita no CNPJ/MF-
.......XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............., neste ato representada pelo(s) 
seu(s) representante legal.......XXXXXXXXXXXXXXXXX..., portador(a) da 
CI......XXXXXXXXXXXX.. e do CIC/MF-..........XXXXXXXXXXX.., nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço..............pelo presente instrumento de 
mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr. 
...........................................(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto a 
Companhia de Portos e Hidrovias do Pará-CPH,  praticar os atos necessários 
com relação à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nºXXXX./2016, 
usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais 
condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e 
valioso, e em especial, para esta licitação. 
 

Belém/PA,         de                     de 2016. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

(APRESENTAÇÂO OBRIGATÓRIA) 
 
________(nome da empresa)_______, com sede na .....XXXXXXXXXXX...., 
nº.....XXXXX., bairro......XXXXXXXX.., cidade.....XXXXXXXXX..., inscrita no 
CNPJ/MF-.........XXXXXXXXXXXX..........,  por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) __XXXXXXXXX___, portador(a) da CI nº_XXXXX   e do CPF 
nº___XXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos 
estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada 
pela Lei nº 11.488, de 15/06/ 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da 
referida Lei Complementar. 



 
 

____________________________________________________________________________ 
Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 367 – Umarizal- CEP: 66.055-240 - Belém - PA 

(91)3221-4100/4102- e-mail: cphgabinete@cph.pa.gov.br 
 

 
Belém/PA,         de                     de 2016. 

 
____________________________________ 

Assinatura do Responsável 
 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 
 
_______(nome da empresa)_______, com sede na 
.....XXXXXXXXXXXXXXXXXX......, nº.....XXXXX........, bairro....XXXXX.............., 
cidade.....XXXX...., inscrita no CNPJ/MF-.......................................,  por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __XXXXXXXX, portador(a) da 
CI nº__XXXXXXX__ e do CPF nº__XXXXXXX___, infra-assinado, e para os 
fins da Pregão Presencial n.º ..XXX../2016-CPL/CPH, DECLARA 
expressamente que  até a presente data, inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

Belém/PA,   XXXXX   de   XXXXXX        de 2016. 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF: 
 
 

INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
_______(nome da empresa)_______, com sede na .....XXXXXXXX....., 
nº....XXX...., bairro......XXXXXX....., cidade....XXXXXX....., inscrita no CNPJ/MF-
..........XXXXXX..............,  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__XXXXX__, portador(a) da CI nº___XXXXXX___ e do CPF nº___XXXXX__, 
infra-assinado, e para os fins da Pregão Presencial n.º ..XXXX../2016-
CPL/CPH, em cumprimento ao disposto no Art. 27, inciso V, c/com o Art. 78, 
inciso XVIII da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854/99, 
DECLARAMOS sob as penalidades legais e de futura rescisão contratual, que 
esta empresa cumpre fielmente as disposições constitucionais do Art. 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal, que estabelece : “Art. 7º São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição: .... XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de 18(dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 16(dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.” 
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Belém/PA,  XXXXX     de     XXXXX       de 2016. 
 

________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF: 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 
 
_________(nome da empresa)_______, CNPJ/MF XXXXXXX____, sediada 
______XXXXXX___ , por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins da Pregão Presencial.º .XXXX../2016-CPL/CPH, 
DECLARA expressamente que aceita  todas a condições estipuladas nesta 
licitação em razão das peculiaridades relativas aos serviços XXXXXXX, da 
CPH, assim como DECLARA que possui condições, no prazo entre a 
adjudicação e o início dos serviços, de mobilizar pessoal capacitado, 
equipamentos, materiais, etc , em número suficiente para a execução dos 
serviços. 
 

Belém/PA,         de                     de 2016. 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 
 
 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 6º DO ARTIGO 28, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ 
 
 
____________(nome da empresa)_______, CNPJ/MF-XXXXXXXXX, com sede 
XXXXXXXXXX_____ , por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins da Pregão Presencial  n.º XXXX./2016-CPL/CPH , 
DECLARA, para fins do disposto no inciso I do Art 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que possui em seu quadro de pessoal, 5% (cinco por cento) de 
pessoas com deficiência em atendimento ao disposto no § 6º do artigo 28 da 
Constituição do Estado do Pará. 
 

Belém/PA,    XXXX  de     XXXXX       de 2016. 
 

________________________ 
Assinatura do Responsável 

CPF/MF 


