
PREFEITURA DE 

NORIZINTIE 
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ 

ANEXO IV - MODEL() DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.27.1 

(Prova de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal) 

OBJETO: REFORMA DOS PSF'S JOSÉ GOMES DA SILVA (ZUMBI), FRANCISCO IZEU CAVALCANTE 
(DOURADO), JOÃO BEZERRA LOPES (BUENOS AIRES II), ALICE LIMA BARBOSA (ALTO DO 
ESTRELA), MARIA HILDERLENE DE ALMEIDA SILVA (PLANALTO GALILEIA) E MARIA FRANCISCA 

DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO 
BÁSICO DE ENGENHARIA. 

DECLARAÇÃO 

 , inscrito no CNPJ n°  por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n2 e do CPF n2 , 
DECLARA, para fins do disposto na TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.27.1, que: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao 
estabelecido na Lei n°9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que concorda integralmente com 
os termos deste edital e seus anexos; 

c) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que inexiste qualquer fato 
superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que 
ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 
8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(data) 

(representante legal) 
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PREFEITURA DE 

1101/1113NTE 
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.27.1 

(Enquadramento como ME e/ou EPP) 

OBJETO: REFORMA DOS PSF'S JOSE GOMES DA SILVA (ZUMBI), FRANCISCO IZEU CAVALCANTE 
(DOURADO), JOÃO BEZERRA LOPES (BUENOS AIRES II), ALICE LIMA BARBOSA (ALTO DO 
ESTRELA), MARIA HILDERLENE DE ALMEIDA SILVA (PLANALTO GALILEIA) E MARIA FRANCISCA 
DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO 
BÁSICO DE ENGENHARIA. 

DECLARAÇÃO 

 , inscrita no CNPJ n°  por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade ng e do CPF ng 
DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 

prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte/CE, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 
2023.02.27.1, ser  , nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no § 40 do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, bem como de que inexistem fatos supervenientes 
que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(data) 

(representante legal) 

Laste.o Branca. ia 5100. Centro. CEP - 62 -0.60, CNN; 23.555 196.'000146 •!OS) 3336-6K10 I8S 336-6001 



PREFEITURA DE 

1011TE 
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ 

ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.27.1 

OBJETO: REFORMA DOS PSF'S JOSÉ GOMES DA SILVA (ZUMBI), FRANCISCO IZEU CAVALCANTE 

(DOURADO), JOÃO BEZERRA LOPES (BUENOS AIRES H), ALICE LIMA BARBOSA (ALTO DO 

ESTRELA), MARIA HILDERLENE DE ALMEIDA SILVA (PLANALTO GALILEIA) E MARIA FRANCISCA 

DE LIMA (TANQUES), LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO 

BÁSICO DE ENGENHARIA. 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: <<<NOME DA EMPRESA, CNPJ N". e ENDEREÇO>>> neste ato representada por seu 

(titular, sócio, diretor ou representante), Sr. <<<NOME>>>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, 
RG e CPF) 

OUTORGADO: <<<NOME DO CREDENCIADO>>> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, 
CPF e endereço). 

PODERES: 0 OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para representá-lo junto ao 
Município de Horizonte/CE, na sessão de TOMADA DE PREÇOS N° 2023.02.27.1, podendo o mesmo, assinar 
propostas de preços, atas, contratos, entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes 
de documentos de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE que se fizerem necessários ao fiel cumprimento 
deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por forca do artigo 675 do Código Civil está obrigado a 
satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

(data) 

(representante legal) 
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