
 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 

Processo Administrativo nº 004/2020 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA  
 

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPOSNABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

EDITAL N.° XX/2020 

EMPRESA PROPONENTE: 

DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

 

Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente 

as relacionadas às atividades objeto deste Edital (Lei Federal n.º 6.938/81, Decreto 

Federal n.º 99.274/90, Lei Federal n.º 6.902/81, Lei Estadual n.º 14.250/81, Lei 

Estadual n.º 5.793/80, Resolução CONAMA n.º 001/86, Resolução CONAMA n.º 

237/97, Código Florestal, Decreto Federal n.º 99.547/90, Decreto Federal n.º 750/93, 

Lei Estadual n.º 9.428/94, Código das Águas, Decreto Federal n.º 24.643/34 e outras) 

e que: 

 

 

a) Ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal 9.605/98 – Lei que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente – Lei de Crimes Ambientais, onde no seu Artigo 2º 

menciona que “o preposto, dentre outros, de pessoa jurídica, que, sabendo da 

conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia 

agir para evita-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis”; 

b) Tomamos total conhecimento das obrigações constantes do objeto da licitação 

e sabendo das restrições ambientais relacionadas à preservação do meio 

ambiente e à minimização dos impactos ambientais advindos das 

obras/serviços previstos neste Edital, cujas ações serão criteriosamente 

implementadas, incluindo o monitoramento ambiental quando necessário; 

c) Responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o 

atendimento das questões ambientais; 

d) A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete 

a cumprir a legislação específica para a atividade que desenvolve, e em adotar 

práticas ecologicamente corretas. 

e) A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando 

todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos 

resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos 

responsáveis. 

f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 



 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 Itajaí, XX de XXXXXX de 2020. 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Nome, RG, CPF, Assinatura do Representante Legal) 

 

 

 

 

Observações: 

- Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa Licitante. 

 

Carimbo do CNPJ: 


