
             

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

 

 

Ao 

Serviço Social Autônomo PalcoParaná 

Referência: Pregão Eletrônico nº 04/2022  

Objeto: Permissão de uso oneroso do espaço público destinado à instalação de Cafeteria 

localizada no Hall, piso inferior do Canal da Música, na Rua Júlio Perneta, nº 695, Mercês, 

Curitiba/PR, aberto para público em geral. 

 

O Signatário da presente, _________________________________, inscrito no CPF/MF sob o nº 

___________________________, Carteira de Identidade nº_________________________, 

representante legal, em nome da Empresa ________________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº ________________________, declara: 

 

1) Concordar, na íntegra, com os termos do Edital de Licitação e com todos documentos dela 

componentes; 

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante 

quanto à sua habilitação; 

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência ou recuperação judicial em 

nome desta empresa e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha 

a ocorrer durante o processo de Licitação; 

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação; 

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais 

exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2022 e Decreto Estadual nº 10.086/2022; 

6) Que não se enquadra nas hipóteses de vedações previstas na Lei nº 14.133/2021 e 

Decreto Estadual nº 10.086/2022, atendendo às condições de participação da Licitação e 

legislação vigente; 

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, 

exime a ora Contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado 

e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for 

solicitada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular; 



             

 

9) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/221 e inciso XXXIII, artigo 

7º, da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, 

a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva). 

10) Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no 

Decreto Estadual nº 26/2015, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas 

contratações celebradas pela Administração Pública do Estado do Paraná. 

11) Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de 

impedimento em relação ao descrito no art. 4º, inc. I e II, do referido Decreto. 

 

 

 

 

Curitiba,_____ de _______________ 2022. 

 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

 

 

 

  


