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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 

ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA - SANT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

ANEXO X 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

 

MODELO A 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de 
Tomada de Preços nº 02/2021, que vistoriamos os locais das obras, objeto desta 
licitação, sendo do nosso inteiro conhecimento as condições e características dos 
mesmos e tudo o mais necessário à execução total dos serviços 

Local e data 

______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Assinada pelo representante legal ou preposto devidamente 
constituído) 

OBS: emitir em papel que identifique a licitante 
 
 
 
 
 

 

MODELO B 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de 

Tomada de Preços nº 02/2021, a inexistência de fato impeditivo à emissão do 

Certificação de Registro Cadastral – CRC – NOVACAP e firmamos o compromisso 

de comunicar eventual superveniência dessa natureza, na forma do artigo 32, § 2º, 

da Lei nº 8.666/93. 

Local e data 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Assinada pelo representante legal ou preposto devidamente 
constituído) 

OBS: emitir em papel que identifique a licitante 
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MODELO C 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de Tomada de Preços nº 

02/2021, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal. 

Local e data 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Assinada pelo representante legal ou preposto devidamente 
constituído) 

OBS: emitir em papel que identifique a licitante 

 

 

 

MODELO D 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 

 

Declaramos, para os devidos fins de direito, que a presente pessoa jurídica não 

possui administrador, proprietário ou sócio com poder de direção, seja familiar de 

agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 

administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou 

função de confiança nos termos do Decreto Distrital nº 32.751/2011. 

Local e data 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Assinada pelo representante legal ou preposto devidamente 
constituído) 

OBS: emitir em papel que identifique a licitante 
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MODELO E 

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860 DE 30 DE 
MAIO DE 2019 

 
ÓRGÃO/ENTIDADE: Administração Regional de Santa Maria/DF 

 

PROCESSO: 00143-00001390/2021-06 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preço 

 

NÚMERO DA LICITAÇÃO: Tomada de Preço nº 02/2021 

 

LICITANTE: 

 

CNPJ/CPF:  

 

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL: 

 

REPRESENTANTE LEGAL:  

 

CPF: 

 

  

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante 

legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. 

Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei. 

 

Local e data 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Assinada pelo representante legal ou preposto devidamente 
constituído) 

OBS: emitir em papel que identifique a licitante 

 


