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Modelo 01 - Termo de Responsabilidade e Renúncia à Visita Técnica 
 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2016 

 
 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES 

 

 

À Comissão Especial de Licitação, 

Prezados senhores,  

..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, por intermédio de seu 

representante legal, Sr. (a) ......................., portador da Carteira de Identidade nº.......................... 

e do inscrito no CPF sob o nº .........................., DECLARA, sob as penas da lei e para fins do 

disposto no subitem 42 da subseção V, da Seção VII, do Capítulo II do EDITAL, para a 

prestação dos serviços objeto desta licitação, que: 

(i) Renuncia, expressamente, à realização da visita técnica prevista na subseção V. Seção VII, 

do Capítulo II do EDITAL; 

 

(ii) Tem pleno conhecimento das atividades que compõem os serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de São Mateus/ES e das 

condições de sua execução, bem como tem pleno conhecimento dos sistemas, infraestruturas, 

equipamentos e demais bens referentes aos serviços concedidos, e seu estado atual;  

 

(iii) Tem total capacidade e detém todas as informações necessárias, para a elaboração de sua 

PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA ECONÔMICA. 
 

(local e data) 

Representante legal (com carimbo da empresa) 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 
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Modelo 02 – Declaração de que Não Emprega Menores de 18 Anos (com exceção de menor a 
partir de 14 anos, na condição de aprendiz) 

 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2016 

 
 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES 

 

 

À Comissão Especial de Licitação, 

 

 

Prezados senhores,  

..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, por intermédio de seu 

representante legal, Sr. (a) ......................., portador da Carteira de Identidade 

nº.......................... e do inscrito no CPF sob o nº .........................., DECLARA, sob as 

penas da lei e para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(local e data) 

Representante legal (com carimbo da empresa) 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 
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Modelo 03 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Participação na Licitação  
 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2016 

 
 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES 

 

 

À Comissão Especial de Licitação, 

Prezados senhores,  

..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, por intermédio de seu representante 

legal, Sr. (a) ......................., portador da Carteira de Identidade nº.......................... e do inscrito no 

CPF sob o nº .........................., DECLARA, sob as penas da lei e para fins de atendimento do exposto 

no item 55, da Subseção II, Seção III, do Capítulo III, do EDITAL, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para a sua participação na presente LICITAÇÃO, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

(local e data) 

Representante legal (com carimbo da empresa) 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 
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Modelo 04 – Declaração de Submissão às Leis Brasileiras 
 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/2016 

 
 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES 

 

 

À Comissão Especial de Licitação, 

Prezados senhores,  

..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ......................, por intermédio de seu representante 

legal, Sr. (a) ......................., portador da Carteira de Identidade nº.......................... e do inscrito no 

CPF sob o nº .........................., DECLARA, sob as penas da lei e para fins de atendimento do 

exposto no item 55, Subseção II, Seção III, do Capítulo III do EDITAL, que submete-se à legislação 

brasileira em todos os seus aspectos, assim como renuncia, na medida máxima admitida em lei, a 

qualquer recurso ou via diplomática para a solução de controvérsias decorrentes deste Certame.  

 

(local e data) 

Representante legal (com carimbo da empresa) 

CPF do Representante legal 

RG do Representante legal 

 

 


