
 

 

 

ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 

A empresa Yanne Cursos Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 19.033.824/0001-96, por intermédio de seu 

representante legal Sr. (a) Adriana Maria de Souza Santos Ramos, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº 05966130 59 SSP/BA, CPF nº 638.717.425-20. DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 

Ressalva:  

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

Anápolis/GO, 09 de maio de 2022. 

 

 

__________________________________________________ 

Adriana Maria de Souza Santos Ramos 

Sócia Administradora 

 
 
 

 



 

 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

 

 

A empresa Yanne Cursos Ltda, CNPJ 19.033.824/0001-96, sediada à Rua Av. São Francisco de Assis, nº 

647, bairro Jundiaí, cidade Anápolis/GO, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro ou parente consanguíneo em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade em 

linha reta até o terceiro grau, ou em linha colateral até o segundo grau, de Prefeito, Vice-prefeito, 

Secretários do poder Executivo Municipal, titulares de cargos que lhe sejam equiparados e dos dirigentes 

dos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como dos Vereadores e dos titulares 

de cargos de Direção no âmbito da Câmara de Vereadores, conforme Art.17, inciso X, da Lei Orgânica do 

Município de Araquari, nem estar ligado(a) a matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 

segundo grau, ou por adoção, a Prefeito, Vice-prefeito, Vereadores, ou a Servidores Municipais, até seis (6) 

meses após finda a(s) respectiva(s) função(ões), conforme Art.171, parágrafo único, da  Lei Orgânica do 

Município de Araquari. 

 

 

Anápolis/GO, 09 de maio de 2022. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Adriana Maria de Souza Santos Ramos 

Sócia Administradora 
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