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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
(PESSOA JURÍDICA) 

 
À 
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná  
Ref.: Chamamento nº 002/2018 
RAZÃO SOCIAL e CNPJ:___________________________________________________________ 
ENDEREÇO:______________________________________________________________________ 
 
1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, 
que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 
menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalvamos ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a 
partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).  
 
2.Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
3.Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) 
______________________________, Portador(a) do RG nº ___________________ e CPF nº 
__________________________. 
   Declaramos ainda outros dados da empresa: 

NOME DA FANTASIA: .............................................................. 
  RAMO DE ATIVIDADE Nº: ...................................................... 
  INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: .................................................... 
  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: ................................................... 
 
4. Declaro para os devidos fins que NENHUM dirigente desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva 
de relacionamento comercial com a Administração Pública. 
 
5.Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades 
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula 
Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 
 
6.Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, 
bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço: 

E-mail: 
Telefone: (   ) 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 
Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 
 
7. Declaramos que nos responsabilizamos pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação 
pertinente e que concordamos em prestar serviços objeto deste edital em seu estabelecimento, aceitando receber 
os valores propostos. 
 
8. Declaramos que nos comprometemos a atender todas as solicitações da Secretaria de Administração e Finanças, 
sem cobrança adicional. 
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9. Declaro que me responsabilizo em emitir a ART no caso de profissional habilitado com o registro no CREA, 
ou documento equivalente, referente a responsabilidade técnica de profissional habilitado registrado junto ao 
CAU (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CRECI. 

 
9.1. No caso de o órgão de classe não possuir Termo de Responsabilidade Técnico oficial, o proponente deverá 
apresentar o Termo de Responsabilidade Técnica, conforme modelo em anexo ao Edital. 
 
10. Declaramos que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de responder judicialmente pelas 
inconsistências encontradas. 
 

 
 
 
..............................................................................,  ........, ................................... de 2018. 

Local e Data 
_______________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal da empresa 
 
 
Carimbo do CNPJ da empresa 
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ANEXO IV.1 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
(PESSOA FÍSICA) 

À 
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná  
Ref.: Chamamento nº 002/2018 
NOME 
CPF:________________________________CRECI/CAU/CREA:__________________________ 
ENDEREÇO:______________________________________________________________________ 
 
1. Declaro, sob as penas da lei, que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública 
 
2. Declaro que NÃO exerço cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a 
Administração pública. 
 
3. Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, 
bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço: 

E-mail: 
Telefone: (   ) 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de 
Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 
 
4. Declaro que me responsabilizo pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente e que 
concordo em prestar serviços objeto deste edital em seu estabelecimento, aceitando receber os valores propostos. 
 
5. Declaro que me comprometo a atender todas as solicitações da Secretaria de Administração e Finanças, sem 
cobrança adicional. 
 
6. Declaro que me responsabilizo em emitir a ART no caso de profissional habilitado com o registro no CREA, 
ou documento equivalente, referente a responsabilidade técnica de profissional habilitado registrado junto ao 
CAU (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica emitida pelo CRECI. 

 
6.1. No caso de o órgão de classe não possuir Termo de Responsabilidade Técnico oficial, o proponente deverá 
apresentar o Termo de Responsabilidade Técnica, conforme modelo em anexo ao Edital. 
 
7. Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de responder judicialmente pelas 
inconsistências encontradas. 
..............................................................................,  ........, ................................... de 2018. 

Local e Data 
______________________________________ 
Assinatura do Responsável Técnico 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 
  
 

Eu, __________________________________________________________________, abaixo assinado(a), 
corretor(a) de imóveis inscrito(a) no CRECI sob nº ____________, (responsável pela pessoa jurídica inscrita 
no CRECI sob o n° ___________, com a razão social ________________________________ e CNPJ n° 
______________________.) (Se credenciado pessoa jurídica) 
 
DECLARO para os devidos fins e efeitos ter pleno conhecimento de minha ampla e exclusiva responsabilidade 
técnica quanto aos aspectos cíveis, criminais e ético-disciplinares sobre todo e qualquer negócio imobiliário 
realizado. 
 
DECLARO, outrossim, ter pleno conhecimento:  
 
(1) do teor das normas estabelecidas no novo Código Civil Brasileiro, em especial os artigos 723 a 729.  
 
(2) dos direitos e obrigações decorrentes da Lei nº 6530/78, bem como do inteiro teor das regras do Código de 
Ética Profissional (Resolução COFECI nº 326/92), ciente de que toda e qualquer assunto que venha a envolver o 
exercício profissional só poderá ser tratado por mim, além de me obrigar em responder sempre pessoalmente a 
toda e qualquer convocação ou notificação feita pelo CRECI;  
 
3) ter pleno conhecimento das implicações cíveis, criminais e administrativas decorrentes do exercício ilegal da 
profissão no âmbito da jurídica cuja inscrição é pretendida, ciente de que sua caracterização poderá ser 
reconhecida como facilitação do exercício ilegal de profissão, com todos os ônus daí decorrentes;  
 
4) ter pleno conhecimento do inteiro teor da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), em especial ao 
disposto no artigo 28 (desconsideração da personalidade jurídica).  
 
DECLARO, por fim, que assumo a inteira responsabilidade sobre as informações prestadas ao Município de Dois 
Vizinhos com relação ao objeto do Contrato decorrente do Chamamento Público n.º 002/2018. 
 
E, por ser expressão da verdade, assino a presente, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.  
 
____________________________, ________de ____________________ de 2018 
 
  
_________________________________________________  
assinatura do(a) responsável técnico(a) 
  
  
 
  
 


