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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Câmara Municipal de Queimados 
Departamento-Geral de Administração 
 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS_____/2020 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
(modelo sugerido) 

 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS_____/2020 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas no ato  convocatório,  que a empresa   (denominação da 
pessoa jurídica),  CNPJ  n°  , é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II, §§ 1° e 2°, e 
que no decorrer do último mês não houve desenquadramento de sua 
condição, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 
4° e seguintes, todos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e atualizações da Lei Complementar 147, de 07 de agosto 
de 2014, cujos termos declaram conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência como critério de desempate, e comprovar a 
regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei 
complementar, no procedimento licitatório do Pregão PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS_____/2020, realizado pela Câmara Municipal 
de Queimados. 
 
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 
nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o 
direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 
 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 

 
Local, data. 

 
 

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL 
CARIMBO EMPRESA 

 
OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o 
carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ. 
  
 


