ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO V – DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaramos para os devidos fins que a ................................................................. (nome
da entidade) inscrita no CNPJ sob o nº .................................., com sede à Rua
............................................................, nº ................., Bairro............................................,
Município..............................., Estado...............................................................................:
I - Não sofreu punição de suspensão de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração;
II - Não foi punida com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública;
III - Não sofreu punição de suspensão temporária da participação em chamamento
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da
esfera de governo da administração pública sancionadora, nos termos do inciso II do
art. 73 desta Lei Federal nº 13.019/2014;
IV - Não foi punida com declaração de inidoneidade para participar de chamamento
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de
governo, nos termos do inciso III do art. 73 desta Lei Federal nº 13.019/2014;
V - Não possui entre seus dirigentes pessoas:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
VI - Não possui em sua Diretoria membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário,
do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública, de
qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.
Por ser verdade, firmo a presente.
Camapuã – MS, _____de_____________de 2018
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