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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS E CONDIÇÕES 

DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO EXIGIDOS PELO ARTIGO 14 DO 

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DA AGERIO E PELO ITEM 5 DO EDITAL 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO EXIGIDOS PELO ARTIGO 14 DO 

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES DA AGERIO E PELO ITEM 5 DO EDITAL 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE e/ou PRETENSA CONTRATADA, 
dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

Local e data 

À 

Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro – AgeRio  

A/C: Sr. Leiloeiro e/ou Comissão Permanente de Licitação 

Ref. Leilão Administrativo FUNDES nº 001/2020 

 

A _____________________________________ (descrever a razão social da 

sociedade), inscrita no CNPJ sob o nº 11.051.217/0001-47, sediada na 

________________________________________________, Bairro ______________, 

Cidade _____________________________, Estado ______________________________, 

CEP ___________________________, neste ato representada pelo seu representante 

legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________ (preencher com o 

nome completo do representante legal da sociedade e, em seguida, com seu cpf e 

identidade),  inscrito(a) no CPF sob o nº _____________________, portador da cédula de 

identidade nº ____________________, expedida por ________________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, em relação à empresa licitante e/ou pretensa contratada, 

que: 

I – O administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social da 

Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO é dirigente ou empregado da AgeRio; 

II – A Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO está Suspensa pela AgeRio; 

III – A Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO foi Declarada inidônea pela União, por 

Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, na forma do Art. 87, inc. IV da Lei n° 

8.666/93 ou declarada impedida de licitar e contratar com os órgãos e entidades 

integrantes da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com base no Art. 7° da 

Lei n° 10.520/02, cujos efeitos ainda vigorem;  
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IV – A Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO está constituída por sócio de empresa que 

estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

V – A Licitante e/ou Contratada NÃO possui administrador que seja sócio de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

VI – A Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO está constituída por sócio que tenha sido 

sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período 

dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VII – A Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO possui administrador que tenha sido sócio 

ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos 

fatos que deram ensejo à sanção; 

VIII – A Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO possui, nos seus quadros de diretoria, 

pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada 

inidônea. 

IX – A Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO possui, em seus quadros de empregados, 

em seus quadros de diretores, em seus quadros de administradores e em seu quadro de 

sócios ou cotistas, empregado da AgeRio ou gerente ou superintendente ou diretor ou 

qualquer outro tipo de dirigente da AgeRio; 

X – A Licitante e/ou pretensa Contratada, por meio de seus quadros de empregados, de 

administradores, de diretores e de sócios ou cotistas, NÃO possui relação de parentesco, 

até o terceiro grau civil, com: 

a) Dirigente da AgeRio; 

b) Empregado da AgeRio cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 

licitação ou contratação; 

c) Governador ou Secretário de Estado do Rio de Janeiro. 

XI – A Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO possui proprietário, mesmo na condição de 

sócio, que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a AgeRio há 

menos de 6 (seis) meses. 

XII – A Licitante e/ou pretensa Contratada NÃO está enquadrada como grupo econômico 

ou financeiro, ou está enquadrada como grupo econômico ou financeiro, contudo, está 

participando somente com um único credenciamento, estando válida sua participação no 

referido certame e em conformidade com os termos exigidos pelo Regulamento de 
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Licitações da AgeRio. Esclarece, ainda, na forma do disposto no item 5.4 do Edital, que 

está participando com um único credenciamento para oferecimento de lances. 

XIII – A Licitante e/ou pretensa Contratada cumpre todos os requisitos, condições e 

exigências do Art. 14, do Regulamento de Licitações da AgeRio, de modo que NÃO está 

impedida de participar do certame e/ou impedida de ser contratada pela AGÊNCIA. 

XIV – A Licitante e/ou pretensa Contratada tem pleno conhecimento das regras e cumpre 

todas as exigências e condições descritas no instrumento convocatório, nos seus anexos e 

no Termo de Referência. 

XV – A Licitante e/ou pretensa Contratada afirma NÃO possuir empregados ou membros 
de órgão estatutário da AgeRio e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado 
do Rio de Janeiro – CODIN, bem como servidores da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais – SEDEERI e Secretaria 
de Estado de Fazenda – SEFAZ em seu quadro social e de colaboradores e dirigentes. 
Também informa NÃO possuir dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro 
social que sejam empregados ou servidores da AGÊNCIA, da CODIN, SEDEERI e/ou 
SEFAZ. 

 

_____________________________________________________________________ 

ASSINAR ACIMA E PREENCHER (NESTE ESPAÇO) COM A RAZÃO SOCIAL DA 

PESSOA JURÍDICA OU NOME COMPLETO DA PESSOA FÍSICA A SER 

CONTRATADA 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado 

com CNPJ)  

 


