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ÇÃO  

de Licitação 

enhor(a) ......
ntidade nº ...
da Fazenda, 
, a quem ou
a, conferindo-l

-arrazoar, ass
e dar quitação

________ de  

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASS

AHIA - UES

Número
 

....................

............, expe
sob o nº ...

utorgamos am
he poderes pa

sinar contratos
o e praticar to

20__. 

_________ 
SSSIINNAATTUURRAA  

 

ESB 

o 

....................
edido pela ..
.., residente 

mplos poderes
ara: 

s, negociar pre
odos os demai

........, 

........, 
à rua 

s para 

eços e 
is atos 



        

 
Em cu
decla

(  
 

 

(  

 

 

 

                  

UNI

MODE

[

umprimento à
aramos, para 

) Não haver r

) Haver res
prazo de 2 
do julgame

__

                 G

IVERSIDA

ELO DE D

[EXCLUSIVA

à cláusula XII-
os efeitos da 

restrição na c

strição na co
(dois) dias út
nto de recurso

Vitória da

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAA

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

DECLARAÇ
(LEI COM

A PARA MICR

-2.1.1 da SEÇ
Lei Compleme

comprovação

omprovação 
eis, cujo term
o, se houver.

a Conquista –

__________
AALL  //    CCNNPPJJ  //    N

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 018/

ANEX

ÇÃO QUAN
MPLEMEN
ROEMPRESA 

ÇÃO A – PREÂ
entar nº 123/0

o da nossa re

[o

da nossa re
mo inicial corre

– BA, _____de 

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 018

2015               

 
XO III 

Modalidade 
 

NTO À RE
TAR nº 1
E EMPRESA 

ÂMBULO do in
06:  

egularidade f

ou] 

egularidade 
esponderá à da

___________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
18/2015 

     fls. 19/21 

de Licitação 

GULARID
23/06) 
DE PEQUEN

strumento co

fiscal. 

fiscal, a cuj
ata da declara

________ de  

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASS

AHIA - UES

Número
 

DADE FISC

NO PORTE] 

nvocatório ac

a regularizaçã
ação do vence

20__. 

_________ 
SSSIINNAATTUURRAA 

ESB 

o 

CAL  

ima identifica

ão procederem
edor, ou do re

do, 

mos no 
esultado 



        

 
 

Declar
Feder
18 an

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                  

UNI

ramos, sob as
al, para os fin
os em trabalh

 

(    

(    

__

                 G

IVERSIDA

MODELO

s penas da le
ns do disposto 
ho noturno, pe

) nem menor

) nem menor

Vitória da

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCII

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

O DE PROV
 TRA

ei, em atendim
no inciso V d

erigoso ou insa

r de 16 anos. 

r de 16 anos, s

a Conquista –

__________
IIAALL  //  CCNNPPJJ  //    NN

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 018/

ANEX

VA HABIL
ABALHO D

mento ao qua
o art. 98 da L
alubre,  

salvo na cond

BA,  _____de

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP

 

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 018

2015               

XO IV 

LITAÇÃO –
DO MENO

Modalidade 
 

nto previsto n
Lei estadual nº

ição de apren

e ___________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
18/2015 

     fls. 20/21 

– PROTEÇ
OR 

de Licitação 

no inciso XXX
º 9.433/05, qu

diz, a partir de

________ de 

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASSSS

ou 

AHIA - UES

ÇÃO AO 

Número
 

III do art. 7º
ue não empreg

e 14 anos. 

 20__. 

_________ 
SSIINNAATTUURRAA  

 

ESB 

o 

º da Constituiç
gamos menor 

ção 
 de 



        

Em cu
184, i

   
(  ) 
   

   
   

(  ) 

 

 

 

                  

UNI

M

umprimento d
nc. V, e no ar

 
o pleno co
 

o pleno co
43 da Lei c

__

                 G

IVERSIDA

MODELO D

DEC

o art. 120, II 
rt. 195 do mes

onhecimento

onhecimento
omplementar 

Vitória da

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAA

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

DE DECLA

CLARAÇÃO
[EXCLUSIVA

e art. 121, VI
smo diploma e

o e atendime

[

o e atendime
nº 123/06, a 

a Conquista –

__________
AALL  //    CCNNPPJJ  //    N

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 018/

ANEX

ARAÇÃO D

O DE PLEN
A PARA O PR

III da Lei esta
estadual, decla

ento às exigê

exclusivame

ento às exig
existência de 

– BA, _____de 

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 018

2015               

XO V 

DE PLENO

Modalidade 
 

NO CONH
REGÃO PRES

adual nº 9.433
aramos:  

ências de hab

[ou] 
ente para mi

ben
ências de ha
restrição fisca

___________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
18/2015 

     fls. 21/21 

 CONHEC

de Licitação 

HECIMENT
SENCIAL] 

3/05, e em fa

bilitação. 

croempresas
neficiárias da
abilitação, re
al. 

________ de  

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASS

AHIA - UES

CIMENTO 

Número
 

TO  

ace do quanto

s e empresa
a Lei Comple
essalvada, na 

20__. 

_________ 
SSSIINNAATTUURRAA 

ESB 

o 

 disposto no a

s de pequen
mentar nº 1
forma do §1º

art. 

o porte
123/06]
º do art. 


