
 

ERRATA DO CONVITE Nº 002/2014 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 129/2014 
 

No Anexo III, Modelo de Declaração de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP: 
 
Onde se lê: 
 
Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Tomada de Preços nº 001/2014, instaurado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Espírito Santo, de que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando sujeita aos 
benefícios da Lei Complementar n° 123/06, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Leia-se: 
 
Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Convite nº 002/2014, instaurado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito 
Santo, de que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando sujeita aos benefícios da Lei 
Complementar n° 123/06, de 14 de dezembro de 2006. 
 
No Anexo IV, Modelo de Declaração de Fato Impeditivo de Habilitação: 
 
Onde se lê: 
 
A empresa _______________________________________ inscrita no CNPJ nº _____________ por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________________________________ portador da 
carteira de identidade nº _______________________ CPF nº ________________ DECLARA, para fins do 
disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data 
inexiste fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2014. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento 
impeditivo posterior. 
 
Leia-se: 
 
A empresa _______________________________________ inscrita no CNPJ nº _____________ por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________________________________ portador da 
carteira de identidade nº _______________________ CPF nº ________________ DECLARA, para fins do 
disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data 
inexiste fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório Convite nº 002/2014. 
Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo 
posterior. 

Vitória, 05 de dezembro de 2014. 

 

Márcia Martins Angeli 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 


