
 

 

ANEXO 5.1 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA ÀS 

RESTRIÇÕES AO TRABALHO DE MENORES 

 

Concorrência Pública nº 002/2016  

 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA ÀS RESTRIÇÕES AO TRABALHO DE 

MENORES  

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do 

Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

_____________________, por intermédio de seu representante legal, 

________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº 

___________________, domiciliado na ______________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não utiliza em seus quadros funcionais a mão-

de-obra de menores, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal, salvo na condição de aprendiz a partir de catorze 

anos.  

 

 

Local, _______ de _______________de 201__. 

 

 

_______________________________  

(Razão Social da Pessoa Jurídica, nome do representante legal e assinatura, 

com firma reconhecida)  

 

Obs: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada, 

individualmente, por cada uma de suas consorciadas.  

 



 

 

ANEXO 5.2 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO 

SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

 

Concorrência Pública nº 002/2016 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 

DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do 

Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

_____________________, por intermédio de seu representante legal, 

________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº 

___________________, domiciliado na ______________________, 

DECLARA, para os devidos fins do Edital de Licitação da Concorrência Pública 

nº 002/2016, que, em se sagrando vencedora do referido certame licitatório, 

disponibilizará e instalará, dentro dos prazos máximos definidos no Edital de 

Licitação e seus anexos, todos os equipamentos embarcados necessários ao 

funcionamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, prontos para início da 

operação dos serviços, atendendo a todas as exigências e especificações 

estabelecidas no referido Edital, especialmente em seu Anexo 2.  

 

Local, _______ de _______________de 201__. 

 

______________________________  

(Razão social da Licitante, nome do Representante Legal e assinatura, com 

firma reconhecida)  

 

Obs.: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada e firmada 

apenas pelo consórcio, devidamente representado pela consorciada líder. 

 



 

 

ANEXO 5.3 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 

FROTA 

 

Concorrência Pública nº 002/2016   

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FROTA - COMPROMISSO DE 

DISPONIBILIDADE DE FROTA  

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do 

Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

_____________________, por intermédio de seu representante legal, 

________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº 

___________________, domiciliado na ______________________, 

DECLARA, para os fins previstos no Edital de Licitação da Concorrência nº 

002/2016, que, na hipótese de se sagrar vencedora do referido certame, 

promovido pelo Município de São Mateus, disponibilizará, dentro dos prazos 

máximos definidos no Edital de Licitação e seus anexos, a frota de veículos 

com as características e as quantidades exigidas no citado Edital, 

especialmente em seu Anexo 2.  

 

Local, _______ de _______________de 201__. 

 

_______________________________  

(Razão social da Licitante, nome do Representante Legal e assinatura, com 

firma reconhecida)  

 

Obs.: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada e firmada 

apenas pelo consórcio, devidamente representado pela consorciada líder. 

 



 

 

ANEXO 5.4 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 

GARAGEM  

 

Concorrência Pública nº 002/2016   

 

DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE GARAGEM  

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do 

Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

_____________________, por intermédio de seu representante legal, 

________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº 

___________________, domiciliado na ______________________, 

DECLARA, para os fins previstos no Edital de Licitação da Concorrência nº 

002/2016, que, em se sagrando vencedora do referido certame, disponibilizará, 

dentro dos prazos máximos definidos no Edital e seus anexos, imóvel(is) 

contendo todas as instalações de garagem para os veículos da frota, 

concluídas e prontas para início da operação dos serviços, atendendo a todas 

as exigências e especificações estabelecidas no referido Edital, especialmente 

em seu Anexo 2.  

 

Local, _______ de _______________de 201__. 

 

_______________________________  

(Razão social da Licitante, nome do Representante Legal e assinatura, com 

firma reconhecida) 

 

Obs.: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada e firmada 

apenas pelo consórcio, devidamente representado pela consorciada líder. 

  



 

 

ANEXO 5.5 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA 

LICITANTE MODELO  

 

Concorrência Pública nº 002/2016   

 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA LICITANTE  

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do 

Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

_____________________, por intermédio de seu representante legal, 

________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº 

___________________, domiciliado na ______________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer impedimento 

para sua habilitação na presente Licitação, nos termos do Edital da 

Concorrência nº 002/2016, bem como de que está ciente do dever de declarar 

qualquer ocorrência posterior, caso sagre-se vencedora do citado certame, 

haja vista a obrigatoriedade de manutenção das condições de habilitação 

durante toda a vigência do contrato de concessão.  

 

Local, _______ de _______________de 201__. 

 

_______________________________  

(Razão social da Licitante, nome do Representante Legal e assinatura, com 

firma reconhecida)  

 

Obs.: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada e firmada 

apenas pelo consórcio, devidamente representado pela consorciada líder. 

  



 

 

ANEXO 5.6 - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO  

 

À Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte do Município 

de São Mateus 

Comissão Especial de Licitação  

Ref. Concorrência nº 002/2016   

 

Prezados Senhores,  

 

Esta Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do 

Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

_____________________, delega e confere poderes ao(à) Senhor(a) 

__________________, inscrito(a) no CPF sob o nº _____________, RG nº 

___________________, domiciliado(a) na ______________________, para 

praticar todos os atos necessários para representar esta Pessoa Jurídica (ou 

Consórcio) no Processo Licitatório Concorrência nº 002/2016 aberto e 

conduzido pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, 

destinado à concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de 

Passageiros do Município de São Mateus, podendo deliberar, em nome desta 

Licitante, sobre qualquer assunto que se apresente durante a licitação, 

inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los.  

 

Local, _______ de _______________de 201__. 

 

_______________________________  

(Razão social da Licitante ou nome do consórcio, nome do Representante 

Legal da Empresa e assinatura, com firma reconhecida)  

 

Obs.: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada e firmada 

apenas pelo consórcio, devidamente representado pela consorciada líder. 



 

 

ANEXO 5.7 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DOS 

DIRIGENTES, DIRETORES OU ADMINISTRADORES 

 

Concorrência Pública nº 002/2016   

 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DOS DIRIGENTES, DIRETORES 

OU ADMINISTRADORES 

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do 

Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

_____________________, por intermédio de seu representante legal, 

________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº 

___________________, domiciliado na ______________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que não possui sócios, acionistas, dirigentes, 

integrantes de sua diretoria ou administradores que se encontrem no exercício 

de cargo, emprego ou função pública, na Administração do Poder Executivo ou 

na Câmara Legislativa do Município de São Mateus.  

 

Local, _______ de _______________de 201__. 

 

_______________________________  

(Razão Social, nome do representante legal e assinatura, com firma 

reconhecida)  

 

Obs: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada, 

individualmente, por cada uma de suas consorciadas.  



 

 

ANEXO 5.8 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS 

DO EDITAL E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E 

CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

 

Concorrência Pública nº 002/2016  

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL E DE 

CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES  

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do 

Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

_____________________, por intermédio de seu representante legal, 

________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº 

___________________, domiciliado na ______________________, 

DECLARA sua aceitação aos termos do Edital da Concorrência n° 002/2016, e 

de que teve acesso a todas as condições, características relativas ao objeto da 

referida Concorrência, que se destina à concessão do Serviço Público de 

Transporte Coletivo de Passageiros do Município de São Mateus, uma vez que 

tomou conhecimento de todas as informações, bem como das condições locais 

para cumprimento das obrigações, objeto da Licitação, e dos termos do Edital e 

seus Anexos, disponibilizados pelo Município de São Mateus. 

  

Local, _______ de _______________de 201__. 

 

_______________________________  

(Razão social da Licitante, nome do Representante Legal e assinatura, com 

firma reconhecida)  

 

Obs.: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada e firmada 

apenas pelo consórcio, devidamente representado pela consorciada líder. 

 



 

 

ANEXO 5.9 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO 

SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE FROTA E DO SISTEMA DE 

MONITORAMENTO DE FROTA 

 

Concorrência Pública nº 002/2016 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA 

DE VIGILÂNCIA DE FROTA E DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 

FROTA 

 

A Licitante ________________________ (Razão Social ou Nome do 

Consórcio), inscrita no CNPJ sob o nº _______________, com sede 

_____________________, por intermédio de seu representante legal, 

________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, RG nº 

___________________, domiciliado na ______________________, 

DECLARA, para os devidos fins do Edital de Licitação da Concorrência Pública 

nº 002/2016, que, em se sagrando vencedora do referido certame licitatório, 

disponibilizará e instalará, dentro dos prazos máximos definidos no Edital de 

Licitação e seus anexos, todos os equipamentos necessários ao funcionamento 

do Sistema de Vigilância de Frota e do Sistema de Monitoramento de Frota, 

prontos para início da operação dos serviços, atendendo a todas as exigências 

e especificações estabelecidas no referido Edital, especialmente em seu Anexo 

2.  

 

Local, _______ de _______________de 201__. 

 

______________________________  

(Razão social da Licitante, nome do Representante Legal e assinatura, com 

firma reconhecida)  

 

Obs.: Em caso de consórcio, a declaração deverá ser apresentada e firmada 

apenas pelo consórcio, devidamente representado pela consorciada líder. 


