ANEXO IV - MODELO CAPACIDADE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA
Para a participação no Chamamento Público nº 04/2022 - SMMA, declaramos para todos os fins
de direito, que possuímos plena capacidade operacional e administrativa, incluindo
infraestrutura, mão de obra, equipamentos e materiais necessários para executar os serviços
objeto deste Chamamento Público, procedendo às contratações e aquisições necessárias em
tempo hábil, bem como efetuando, quando necessário, as substituições ou complementações
no quadro de pessoal, assumindo inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução
das ações em objeto. Concordamos que demais detalhes não previstos neste edital, referentes
às execuções das ações, objeto deste certame, mas que a boa técnica leve a presumir sua
necessidade, não serão omitidos.
Declaramos, ainda, que concordamos na íntegra, e nos sujeitamos aos termos do Comissão
Especial de Chamamento Público, bem como, às estabelecidas no Termo de Referência anexo
ao edital, na Minuta do Acordo de Cooperação, e com todas as condições jurídicas, técnicas,
ambientais, administrativas e financeiras estabelecidas no edital supracitado e demais
documentos.
Atestamos que não existe no presente momento, pedido de falência por parte e em nome desta
empresa/instituição e que a mesma se submete à automática desclassificação, caso tal venha a
ocorrer durante o processo de Chamamento Público.
Atestamos ainda, que a empresa/instituição não foi declarada inidônea por qualquer Órgão da
Administração Direta ou Indireta, inclusive fundações nos níveis Federal, Estadual ou Municipal
e nem está suspensa do direito de licitar ou participar de chamamento público ou impedida de
contratar ou celebrar parceria com a Administração.
Ratificamos que entre os dirigentes, sócios, responsável técnico ou legal, não figura servidor
público, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado, não se encontrando no
exercício de cargos ou funções públicas, na Administração Municipal ou na Câmara Municipal
de Curitiba.
Assumimos total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo,
eximimos o Município de Curitiba de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar.
Afirmamos a veracidade de todos os documentos apresentados e que faremos prova de todas
as informações ora declaradas, quando necessário ou quando solicitado, estando ciente que a
superveniência de lei condiciona as partes o seu cumprimento.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Local e Data
__________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do representante legal da Instituição proponente
(apontado no contrato social ou Estatuto ou procuração com poderes específicos)
RG: ____________________________
CPF: ___________________________
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