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Anexo II - Modelos de documentos 

 
Modelo de Carta de declaração de Regularidade ao Artigo 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal 
 
 

[local], [*] de [*] de [ * ] 
À Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO) 
Km 5,5 Rod. BR 153 – Saída para Anápolis, Jardim Guanabara 
74675.090 – Goiânia, GO 
 
Ref.: Edital de Licitação nº 003/2018 – Declaração de Regularidade ao Artigo 
7º, XXXIII, da Constituição Federal 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atendimento ao subitem 08.05.a do Edital em referência, a [Proponente], por 
seu(s) representante(s) legal (is) abaixo assinado (s) declara, sob as penas da 
legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que se encontra em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, 
 
 
 
________________________________________ 
[Proponente] 
[representante(s) credenciado(s)] 
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Anexo II - Modelos de documentos 

Modelo de Carta de Apresentação da Documentação de Caráter Geral 
 

 
[local], [*] de [*] de [ * ] 
À Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO) 
Km 5,5 Rod. BR 153 – Saída para Anápolis, Jardim Guanabara 
74675.090 – Goiânia, GO 
 
 
 
Ref.: Edital de Licitação nº 003/2018 – Carta de Apresentação da 
Documentação de Caráter Geral 
 
 
Prezados Senhores, 
 
[Proponente] (“Proponente”), por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo 
assinado(s), apresenta anexos os documentos para qualificação no certame licitatório 
em referência, nos termos do subitem 08.05.e do Edital em referência. 
 
A Proponente declara expressamente que tem pleno conhecimento dos termos do 
Edital em referência e que a aceita integralmente, em especial, no que tange à 
faculdade conferidas à comissão de outorga de conduzir diligências especiais para 
verificar a veracidade dos documentos apresentados e buscar quaisquer 
esclarecimentos necessários para elucidar a informações neles contidas. 
 
A proponente declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e critérios 
para qualificação e apresentou os documentos de qualificação, conforme definido no 
Edital de Licitação nº 003/2018, de forma correta. 
 
A Proponente declara, ainda, que os Documentos de Qualificação ora 
apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe. 
 
 
 
________________________________________ 
[Proponente] 
[representante(s) credenciado(s)] 
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Anexo II - Modelos de documentos 

 
Modelo de Carta de Declaração de Inexistência de Processo Falimentar, 

Concordata, Recuperação Judicial, Extrajudicial ou Regime de Insolvência 
 

 
 
[local], [*] de [*] de [ * ] 
À Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO) 
Km 5,5 Rod. BR 153 – Saída para Anápolis, Jardim Guanabara 
74675.090 – Goiânia, GO 
 
 
 
Ref.: Edital de Licitação nº 003/2018 – Declaração de Inexistência de Processo 
Falimentar, Concordata, Recuperação Judicial, Extrajudicial ou Regime de Insolvência 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em atendimento ao subitem 08.05.b do Edital em referência, a [Proponente], por 
seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da 
legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que não se encontra 
em processo de falência, autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial temporária ou 
sob intervenção do órgão fiscalizador competente. 
 
 
 
 
________________________________________ 
[Proponente] 
[representante(s) credenciado(s)] 
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Anexo II - Modelos de documentos 

 
Modelo de Carta de Declaração de Ausência de Impedimento para 

Participação na Concorrência 
 

 
 
[local], [*] de [*] de [ * ] 
À Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO) 
Km 5,5 Rod. BR 153 – Saída para Anápolis, Jardim Guanabara 
74675.090 – Goiânia, GO 
 
 
 
Ref.: Edital de Licitação nº 003/2018 – Declaração de Ausência de Impedimento 
para Participação na Concorrência 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
Em atendimento ao subitem 08.05.c do Edital em referência, a [Proponente], por 
seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinados(s), declara, sob as penas da 
legislação aplicável, que não está impedida de participar de licitações públicas. 
 
 
 
 
________________________________________ 
[Proponente] 
[representante(s) credenciado(s)] 
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Anexo II - Modelos de documentos 

Modelo de Carta de Declaração de Capacidade Financeira 
 

 
 
[local], [*] de [*] de [ * ] 
À Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA-GO) 
Km 5,5 Rod. BR 153 – Saída para Anápolis, Jardim Guanabara 
74675.090 – Goiânia, GO 
 
 
 
Ref.: Edital de Licitação nº 003/2018 – Declaração de Capacidade Financeira 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
Em atendimento ao subitem 08.05.d do Edital em referência, a [Proponente], por 
seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da 
legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros 
suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos à consecução do objeto 
da Concessão. Declara, além disso, que tem capacidade de contratar todos os 
seguros necessários para consecução do objeto da concessão. 
 
 
 
 
______________________________________ 
[Proponente] 
[representante(s) credenciado(s)] 
 


