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CONCORRÊNCIA N° 004 /2020

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - RN.
REFERENTE: CONCORRENCIAPÚBLICAN° 12020

A empresa (Razão social), nome fantasia inscrita no CNPJ n° , na Inscrição
Estadual n° com sede na (endereço completo, rua, n°, Quadra, Lote,
Setor, CEP,)Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: através de seu representante legal/procurador o(a)
Sr.(a) , nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade
n° e do CPF n° , residente e domiciliado à (endereço completo, rua, n°, Quadra, Lote, Setor,
CEP,Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail__ ;

DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório da
CONCORRÊNCIA Pública no _/ __ , promovido pelo Município de Parnamirim-RN, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados sujeitando-nos a eventuais
averiguações que se façam necessários;

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças
de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação
pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n° 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem
como, ao Edital e seus Anexos da CONCORRÊNCIA Pública n° /2020.

DECLARA para fins de participação da CONCORRÊNCIA Pública n° /2020 que, caso venha a vencer a
referida licitação o(s) responsável(is) técnico(s) pelo(s) serviço(s) será(ão):

Nome do (os) Especialidade N°de Data de Assinatura IRepresentante(s) Técnico(s) Registro Registro I

DECLARA, que manterá o(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s),com a devida anuência do
mesmo, na direção e execução dos trabalhos no local dos serviços até a sua inteira conclusão, nos termos do
inciso I, do § l°, artigo 30, da Lei n° 8.666/93, visto que o(s) mesmo(s) possuem vínculo profissional conforme
exige o edital.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Cidade -UF, aos dias do mês de 2020.------

RAZÃO SOCIAL DAEMPRESA
Nome, Função na Empresa.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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