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Fl._______ Processo nº 3.169/2019 

Servidor (a)____________________   

ANEXO III (MODELO) 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

À CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO 

 

PROCESSSO nº 3.169/2019 

PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2020 

(Razão Social da Empresa), estabelecida a Rua __________________________, nº _____, bairro 

________, no município de ____________, Estado de ____________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

____________, Inscrição o Estadual nº ____________, neste ato representado por seu 

(sócio/procurador),  Sr. ________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº 

____________, inscrito no CPF/MF  sob o nº ____________, no uso de suas atribuições legais, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

a) Inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação no referido certame, uma vez que se 

fazem, até o presente momento, satisfeitas as exigências contidas no art. 27, e do § 2º do art. 

32 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

b) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

c) Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. 

d) Que a empresa comprova o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

 

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.  

 

Local, ____ de _______________ de 2020.  

 

Nome do Responsável/Procurador 

Cargo do Responsável/Procurador 

Nº Documento Identidade 

 


