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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
 

À 
 

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO 
 
 

PROCESSO 697/21 
PREGÃO PRESENCIAL 009/21 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL 009/21 
 

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar: 
 
 

a) para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei 
Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que cumprirá plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no Edital, bem como ter pleno conhecimento de todas as 
especificações do objeto a ser contratado, não podendo alegar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato a ser 
porventura firmado com a administração;  

b) que não está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a participação na 
licitação, bem como aceita todas as cláusulas e condições do edital, em especial daquelas que 
tratam do objetivo deste certame que é a aquisição de mobiliário recreativo e pedagógico, conforme 
Anexo I, compreendendo o fornecimento de todos os itens de acordo com a descrição e materiais 
constantes do mencionado Anexo I.   

c) ter ciência que, além do fornecimento de material, caberá ao licitante contratado a 
entrega dos produtos devidamente instalados e ambientados nos termos também descritos no 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e demais anexos deste Edital; 

d)    sob as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e não ter, 
tampouco, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos; 

e)    Observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins 
estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 

f)    Está ciente que o mobiliário proposto será utilizado por crianças de zero (0) a quatro 
(04) anos, que os produtos serão de primeira linha, preenchem as regras legais vigentes acerca de 
qualidade, segurança e atoxicidade, não colocando os usuários em risco seja pela fabricação, 
resistência ou capacidade de peso suportado nas peças individualmente durante o uso.  
 
 

 
                 ________________,  ___ de ______________ de 2021. 
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ASSINATURA  DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE  LEGAL 
Devidamente identificado: nome e cargo de quem assina 

     - CARIMBO DA EMPRESA - 


