
Anexo I 
 

Declaração de Ciência dos procedimentos a serem executados pelo Arrematante 
 

Leilão Nº 2020000000034. 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 
 
 
 
 

A Empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________,com sede à ___________________________________________ 

________________________________________, telefone/fax ________________________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________________________ 

_______________________, portador da carteira de identidade nº________________________ 

e do CPF nº ________________________________, DECLARA, como condição para participação 

no leilão acima indicado, estar ciente dos procedimentos, sob exclusiva responsabilidade do 

arrematante vencedor, a saber: descontaminação, compactação, trituração, prensagem e 

reciclagem, procedimentos serem realizados em estrita conformidade com as disposições deste 

do Edital do presente certame, legislação aplicável e em plena consonância com as normatizações 

de saúde, ambientais e de segurança vigentes. 
DECLARA, por fim, que possui todas as informações necessárias para participação no Leilão nº 

2021000000091, não necessitando, portanto, de nenhum esclarecimento adicional sobre o objeto 

ou conteúdo do Edital do Leilão Público acima indicado.   
 
 

CAMPO GRANDE, MS, ________de ______________de 2021. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
(Assinatura e identificação do Representante Legal) 

  



Anexo II 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO 
DA LEGISLAÇÃO E DOS TERMOS DO EDITAL 

 
Leilão Nº 2020000000034 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 
 

 
A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº ________________________________, com sede à ________________________________ 

_________________________________telefone/fax__________________________________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________________ 

_______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________________________e do CPF nº_____________________________________, 

na qualidade de arrematante vencedor do Leilão Nº 2020000000034 e considerando o disposto 

no artigo 62 da Lei 8.666/93, DECLARA que atende a todos os requisitos de participação no 

presente procedimento licitatório; que conhece e aceita o objeto e as condições contidas no edital 

de Leilão Público acima indicado; que possui ciência de toda a legislação reguladora da matéria 

citada, mormente a Lei 8.666/93, Resolução 623/2016/CONTRAN, que possui ciência das 

normatizações de saúde, ambientais e de segurança vigentes aplicáveis no procedimento 

licitatório. 
RESPONSABILIZA-SE, ainda, pela execução de todos os procedimentos descritos no Edital do 

referido leilão, sujeitando-se, em caso de inobservância, às sanções e às penas previstas no 

referido instrumento e na legislação aplicável. 
 
 
 

CAMPO GRANDE, MS _______DE _________________DE 2021. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura e identificação do Representante Legal  

 
 

 


