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ANEXO I 
 

(papel timbrado) 
 
 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 
 
 

.............................., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

..........................., com sede na Rua/Av. ...................., bairro........................., CEP ...................., Fone: 
[.....] ............ – Fax: [.....] ........................ – Site: ....................... – E-mail: ............................ neste ato 
representada por seu Sócio Administrador ..........................,  portador do RG nº .................. e inscrito no 
CPF/MF sob o nº .....................,  DECLARA, sob as penas e cominações legais que: 

 
- Não se encontra suspensa ao direito de licitar com a Fundação da UFPR p/o DCTC – 
FUNPAR ou com Órgãos ou Entidades da Administração Pública, Direta ou Indireta, da 
União, Estado, Município ou Distrito Federal, ou Declarada Inidônea por qualquer forma, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
- Não emprega menor de 18 [dezoito] anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
não emprega menor de 16 [dezesseis] anos conforme disposto no inciso V, do artigo 27 da 
Lei Federal nº 8.666/1993 [Lei de Licitações] e alterações posteriores [parcialmente alterada 
pela Lei Federal nº 12.349/2010, de 15 de dezembro de 2010, in DOU de 16/12/2010 – 
Conversão da MP nº 495/2010], acrescido pela Lei Federal nº 9.854/1999 [redação da Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/1998 – inciso XXXIII]. Quando emprega menor a partir de 14 
[quatorze] anos, isto é realizado na condição de menor aprendiz; 
 
- Possui capacidade de fornecimento para as quantidades de todos os itens para os quais 
apresentou proposta, e que os mesmos são de excelente qualidade, atendendo as 
especificações técnicas do Processo Administrativo vinculado, além de aceitar todas as 
condições estipuladas neste procedimento, sendo verídicas e fiéis todas as informações e 
documentos apresentados; 
 
- Que não possui em seu quadro societário para os efeitos do Art. 17 [Não poderão ser 
destinados recursos para atender a despesas com:], inciso XI [-pagamento, a qualquer 
título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão 
celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou 
assemelhados; ] da Lei Federal nº 13707, de 14 de agosto de 2018 e que “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras 
providências”, sócio gerente, com poderes de gestão, direta ou indiretamente, empregado ou 
dirigente da Fundação da UFPR p/o DCTC – FUNPAR, servidor público da ativa da 
Universidade Federal do Paraná-UFPR ou vinculado ao ente disponibilizador dos recursos 
financeiros, da Administração Pública, Direta ou Indireta da União, do Estado, do 
Município ou do Distrito Federal, ou que tenha interesses institucionais na execução do 
Projeto, ressalvados os permissivos legais; 
 
- Em se tratando de Sociedade Anônima, não ser Presidente, Vice-Presidente e/ou qualquer 
outro cargo de Direção, Diretor Suplente ou Membro do Conselho de Administração. 
 

_____/_____/2022. 
 

........................................................... 
representante legal (nome e assinatura) 


