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ANEXO V -  MODELOS DE DOCUMENTOS 

 
 
 

MODELO 01 – DECLARAÇÃO DE EMPREGADO MENOR 

 

.............(NOME DA EMPRESA)............., inscrita no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 

representante legal, Sr(a). ............................................................................................, portador da Cédula de 

Identidade nº........................, expedida pela ..............., e do CPF nº..............................................., DECLARA, 

para fins de prova junto a UPE / CAMPUS PETROLINA, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 

da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido do pela lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como: 

(    ) não emprega menor de 16 (dezesseis) anos; 

(    ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

(local, data) 

(Nome da Empresa) 

(Representante Legal) 

CPF nº 

 

Obs.: A licitante deve declarar apenas um dos itens acima, conforme o caso sob pena de inabilitação. 

 

MODELO 02 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
.............(NOME DA EMPRESA)............., inscrita no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 

representante legal, Sr(a). ............................................................................................, portador da Cédula de 

Identidade nº........................, expedida pela ..............., e do CPF nº..............................................., DECLARA, 

para fins de prova junto a UPE / CAMPUS PETROLINA, em cumprimento ao item 4.3.1, XII, do Edital da 

Tomada de Preço nº001/2013, decorrente do Processo Licitatório nº 017/2013, que inexistem, até a presente 

data, quaisquer fatos supervenientes à data de seu registro constante do respectivo Certificado de Registro 

de Fornecedores – CRF, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

(local, data) 
(Nome da Empresa) 

(Representante Legal) 
CPF nº 
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MODELO 03 - DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE ENGENHEIRO CIVIL 

 
 

 
Ref.: Processo Licitatório nº 017/2013 – Tomada de Preço nº 001/2013. 

 

.............(NOME DA EMPRESA)............., inscrita no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 

representante legal, Sr(a). ............................................................................................, portador da Cédula de 

Identidade nº........................, expedida pela ..............., e do CPF nº..............................................., DECLARA, 

para fins de prova junto a UPE / CAMPUS PETROLINA, em cumprimento ao disposto no item 5.2, alínea “e”, 

do Edital da licitação em referência, que , se vencedora, compromete-se a manter, diariamente, no local dos 

serviços, conforme exigido no Termo de Referência, um engenheiro civil legalmente habilitado. 

 

(local, data) 

(Nome da Empresa) 

(Representante Legal) 

CPF nº 

 

MODELO 04 – TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

Ref.: Processo Licitatório nº 017/2013 – Tomada de Preço nº 001/2013. 

 

.............(NOME DA EMPRESA)............., inscrita no CNPJ nº .................................., por intermédio de seu 

representante legal, Sr(a). ............................................................................................, portador da Cédula de 

Identidade nº........................, expedida pela ..............., e do CPF nº..............................................., em 

atendimento ao disposto no item 5.2, alínea “f”, do Edital da licitação em referência, COMPROMETO que, se 

vencedora, cumprirei toda a legislação trabalhista e previdenciária, bem como a necessidade específica de 

cumprimento da NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) do Ministério 

do Trabalho e Emprego, pertinentes às questões de saúde e segurança no trabalho na área de construção 

civil, inclusive com formalização e registros contratuais, e a exibir descrição das despesas relativas às 

medidas de prevenção e segurança no meio ambiente do trabalhador. 

 

(local, data) 

(Nome da Empresa) 

(Representante Legal) 

CPF nº 

 
 


