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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 (papel timbrado da concorrente) 

À  
Comissão Especial do Município de Capivari de Baixo/SC 
Concorrência Pública n.º 01/2022 
Processo nº _____/2022 
 

Prezado Senhores, 

 

[inserir nome da empresa], [inserir qualificação completa], por meio de seu 

(sua) representante legal, Sr.(a) [inserir nome do representante], [inserir 

qualificação completa], DECLARA, para os fins previstos no Edital, que: 

 

a) não foi declarada inidônea por ato do Poder Público Federal, Estadual, 

Distrital ou Municipal; 

b) não se encontra sob processo de falência, concordada, recuperação judicial 

ou extrajudicial; 

c) os sócios ou acionistas eleitos para mandato de administração ou direção 

não se encontram impedidos de praticar atos da vida civil ou de licitar e 

contratar com a Administração Pública, nem estão sob restrição dos direitos 

decorrentes de sentença condenatória criminal transitada em julgado; e, 

c) não está impedida de contratar com a Administração Pública (Direta ou 

Indireta). 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, nos termos e sob as penas 

da Lei.  

[inserir data] 

  

____________________________________ 

[inserir nome da empresa] 

[inserir nome do representante legal] 
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ANEXO VII 

  
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(papel timbrado da concorrente) 
 
À  
Comissão Especial do Município de Capivari de Baixo/SC 
Concorrência Pública n.º 01/2022 
Processo nº ____/2022 
 

[inserir nome da empresa], [inserir qualificação completa], representada pelo(a) 
Sr.(a) [inserir nome], [inserir qualificação completa], DECLARA, para fins do 
quanto disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido 
pela Lei Federal nº 9.854/99, que se encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, não empregando menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre. 

Declara, outrossim, que também não há em seu quadro de funcionários 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. 

[Ressalva: no caso de a Concorrente empregar menor (a partir de quatorze 
anos), na condição de aprendiz, assinalar a ressalva, acima]. 

 [inserir data]  

____________________________________ 
[inserir nome da empresa]  

[inserir nome do representante legal] 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

(papel timbrado da concorrente) 
 
À  
Comissão Especial do Município de Capivari de Baixo/SC 
Concorrência Pública n.º 01/2022 
Processo nº _____/2022 
 
 
Ref.: Carta de Fiança Bancária n.º [.] 
 
Pela presente Carta de Fiança, o [inserir razão social da instituição financeira], 
com sede em [●], inscrito no CNPJ/MF sob o n.º [●] (“Banco Fiador”), por seus 
representantes legais abaixo assinados, declara constituir-se fiador solidário, 
sem benefício de ordem, com expressa renúncia ao quanto disposto nos 
artigos 827, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro, da Concorrente 
[inserir razão social ou denominação da Concorrente e qualificação completa] 
(“Afiançada”), visando a garantir, em todos os seus termos, as obrigações da 
Afiançada decorrentes da apresentação de proposta no âmbito da 
Concorrência Pública n.º 01/2022 – Processo nº ____/2022. 
 
O Banco Fiador obriga-se a pagar ao Município de Capivari de Baixo, o valor 
total de R$ [inserir valor] (“Fiança”), caso a Afiançada descumpra quaisquer de 
suas obrigações no âmbito da Concorrência Pública n.º 01/2022 – Processo nº 
____/2022, incluindo, mas não se limitando, à recusa em assinar o Contrato de 
Concessão e/ou o não atendimento das exigências para sua assinatura no 
prazo e condições fixados no instrumento convocatório. Obriga-se o Banco 
Fiador, igualmente e nos limites da Fiança, a pagar pelos prejuízos causados 
pela Afiançada ao Município de Capivari de Baixo, bem como pelas multas 
eventualmente aplicadas em desfavor daquela, conquanto estejam 
relacionadas ao descumprimento das obrigações decorrentes de sua 
participação na licitação.  
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Os pagamentos serão realizados pelo Banco Fiador ao Município de Capivari 
de Baixo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do envio de 
notificação escrita do Município de Capivari de Baixo, independentemente de 
interferência ou autorização da Afiançada, ou, ainda, de ordem judicial. 
 
O Banco Fiador não poderá alegar nenhuma objeção ou oposição da Afiançada 
para esquivar-se do cumprimento da Fiança ora prestada. 
 
Caso o Município de Capivari de Baixo necessite ingressar em juízo para 
pleitear o cumprimento da presente Fiança, o Banco Fiador responderá pelo 
pagamento das despesas e custas respectivas, incluindo dispêndios com 
honorários advocatícios. 
 
A Fiança vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentação na licitação, sendo certo que poderá ser prorrogada por igual 
período, mediante solicitação escrita do Município de Capivari de Baixo nesse 
sentido. 
 
Atestam os signatários que esta garantia não é gratuita e que está 
regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades exigíveis, em 
especial a legislação bancária e demais resoluções, instruções e circulares do 
Banco Central do Brasil, achando-se os signatários devidamente autorizados à 
prática deste ato. 
 

[local], [●] de [●] de 2022. 
 

_______________________________ 
[assinatura do responsável pela Instituição Financeira] 

[nome completo e cargo do responsável pela Instituição Financeira] 
[razão social da Instituição Financeira] 

  
_________________________                                         
______________________  
             [testemunha]                                                                     [testemunha] 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE CREDENCIAL 
(papel timbrado da concorrente) 

  
À  
Comissão Especial do Município de Capivari de Baixo/SC 
Concorrência Pública n.º 01/2022 
Processo nº _____/2022 
 
[inserir nome da empresa], [inserir qualificação completa], representada pelo(a) 
Sr.(a) [inserir nome do representante], [inserir qualificação completa], 
CREDENCIA, para representá-la junto à Prefeitura Municipal de Capivari de 
Baixo, na Concorrência Pública n.º 01/2022, Processo nº ____/2022, os(as) 
Srs.(as) [inserir nomes dos credenciados], [inserir qualificações completas], 
outorgando-lhes poderes para assinar todo e qualquer documento, apresentar 
e retirar propostas, prestar esclarecimentos, satisfazer exigências, ajustar 
condições, impugnar documentos, interpor e desistir de recursos, transigir, 
receber notificações, intimações e citações, concordar e discordar de atos e 
decisões da Comissão Municipal de Licitações do Município de Capivari de 
Baixo, enfim, para praticar todos os atos necessários à integral representação 
da Concorrente durante o processamento da referida licitação. 
 

[inserir data] 
  

____________________________________ 
[inserir nome da empresa] 

[inserir nome do representante legal] 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA 
HABILITAÇÃO 

(papel timbrado da concorrente) 
  
À  
Comissão Especial do Município de Capivari de Baixo/SC 
Concorrência Pública n.º 01/2022 
Processo nº _____/2022 
 
 
 
[inserir nome da empresa], [inserir qualificação completa], representada pelo(a) 
Sr.(a) [inserir nome], [inserir qualificação completa], em atendimento ao 
disposto no Edital, DECLARA que atende plenamente a todos os requisitos do 
Edital relativos à habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira. 
 
 

 
 

[inserir data] 
  

____________________________________ 
[inserir nome da empresa]  

[inserir nome do representante legal] 
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