ANEXO 14
MODELO DE DECLARAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

DECLARAÇÃO I - Geral da Proponente
Eu,______________________________________________________________________,
RG nº ________________________ CPF nº ___________________, representante legal da
empresa

ou

consórcio

__________________________________________,

CNPJ

nº

_________________________, declaro, sob as penas da lei:

(a) que encontro em situação regular perante o Ministério do Trabalho, e que darei
cumprimento à legislação que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz,
conforme disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal;

(b) que foram realizados os estudos necessários para comprovar a viabilidade econômica
do(s) Lote (s) que pretende arrematar, considerando o caráter meramente indicativo do Projeto
Básico do(s) Lote(s) constante do Edital de Permissão nº ____/2012;

(c) que tenho pleno conhecimento dos termos do Edital de Permissão nº ____/2012 e me
comprometo a cumprir todos os prazos e condições nele estabelecidos;

(d) que não há fato que impeça a licitante de participar do Edital de Permissão nº ____/2012;

(e) que não há fato que impeça a licitante de executar o contrato, caso lhe venha a ser
delegada a permissão para operar o(s) Lotes(s);

(f) que a empresa ou consórcio está ciente que a falsidade dessa declaração configura crime
previsto no art. 299, do Código Penal Brasileiro.

(local e data)
_____________________________________________
(Assinatura do representante legal com poder para firmar declaração e compromisso)
Nome:
CPF/MF:
Função:

DECLARAÇÃO II - Veracidade dos Documentos

Eu,______________________________________________________________________,
RG nº ________________________ CPF nº ___________________, representante legal da
empresa

ou

consórcio

__________________________________________,

CNPJ

nº

_________________________, encaminho a documentação exigida neste Edital à Comissão
de Outorga e declaro, sob as penas da lei, que assumo integral responsabilidade pela
autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações apresentados para participar
da Licitação nº ______/2012, bem como autorizo a Comissão Especial de Licitação a
proceder a diligências, visando à comprovação das informações prestadas.

Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declarações configura crime previsto no art.
299, do Código Penal Brasileiro.

(local e data)

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal com poder para firmar declaração e compromisso)
Nome:
CPF/MF:

DECLARAÇÃO III - Conhecimento dos Serviços
(Em papel timbrado da empresa)
Ref.: Edital de Permissão nº ____/2012 - Permissão para prestação de serviços de transporte
rodoviário coletivo interestadual de passageiros operados por ônibus do tipo rodoviário

____________________________________________(Nome da Empresa), inscrita no
CNPJ

sob

o

número

______________________,com

endereço

sito

à

____________________________________________,declara, sob as penalidades da lei, que
tomou conhecimento e está familiarizado com as localidades, instalações e vias constantes nos
Projetos Básicos das linhas que compõem os Lotes que pretende concorrer e que não alegará,
a posteriori, desconhecimento de qualquer fato.

__________________, ______ de ______________ de 2012.

__________________________________
Assinatura do declarante

___________________________________
Nome completo do declarante

____________________________________
Cargo do declarante

