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São Bernardo - MA, 10 de abril de 2019.
Ilma. Sr,a PregoeiE e equipe de apoio
CÂMÂRÀ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO /MA.
A sessão de abertura do certame licitatório se dará às 11h30mln horas, do dla 10 de abrll de
2019, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CpL da Câmara Municipal, Iocalizada na Rua
Conego Nestor n 215-Centro, CEP ne 65,55 0-000, São Bernardo/MA

Reli PXEGÃO- PRESENCTÂL N4 OOT lzütg - CpL / pRoc, ADM. Ns. oo9/2019 - cujo objeto é
CO.NTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDIA PAM LOCAçÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZÁçÃO- PELA
cÂnetuq yuyrarr^, DE sÁo BERNARD1, coNF1RME ESpECtFt1AÇõES coNSTANTEs Do rüMo
DE REFIfrÊNCIA - ANEXO I. /.?

-/DECLITRÂCAO /'

75.434,7A4/0007-33, com sede Ruar Da Liberdade, ns 08,- CEpr 65.540-000 - Centro _ Santa

CNPJ- 15.6L7840001-33 - Rua: Da Lib€rdade, n" 08,. CEp: 65.5,í&000 - Cenúo _ Senta euitàia_MA.

Quitériâ - MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. cIÂN CÂRLOS COSTA MENDES,
inscrito do CNPF ne 876.401.553-04, residente e domiciliado em São Bernardo _ MA. DECLARA,
sob as sanções adminishativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o arL 299 do Código
Penal Bràsileiro, que:

1) Quanto a empregar ageDtes lncapazes ou relaüvamente lncapazes; consoante o disposto
no Inclso V do Art 27 d,a Lei ne 8,666, de Z1 de junho de 1983, acrescido pela Lei ne g,BS4, de 27
de _outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18(dezoito] anos em habalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquir nabalho menores de
16 (dezessels) anos, salvo na condição de aprendiz a paúir de 14 (quatorzel, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do Artigo 7! da constituição Federal de 1ià8.

2l.Quanto a condlÉo ME/EPP/COOP, esta empresa está excluÍda das yedações constantes na
Lei Complementar n!,147 /2074 e;napresente data, é considerada:

(Xl MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar ne L47 /ZO14i
[ ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar na t47ZOL4.
[ ] COOPERÁTIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nq. 11.488/2007.
(lNâoéME/EPP/cooP.

3l Quanto ao pleno conhecimento e atêndlmento às exigênclas de habilltação; que esta
empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com
indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

oVrl
E{rdli qccrnênd6E0@ho[mail.co, Foi€: (9{} 342íg24r$ lrffi 
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4) Quanto a inexistência de Íato lmpedtdvo de llcitari nos termos do artigo 32, s 2.e, da Lei
Federal n.o 8.666/93, que até â presente dâta nenhDrl íato ocomeu que a inabiiite a pàrticipar do
PREGÁO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedidá de falência ou concàrdata.
Declará, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a, Declara ainda, nos termos do artigo 9e, III, da Lei Federal n,o 9.666/93, que não possui
em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou enüdade contrata;te ou
responsável pela licitação.

b. Declara também, ros termos do ârtigo 9e, I e II, da Lei Federal n.s g,666/93, que não
incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da propostâ anexa não foi, no todo ou em parte, diieta ou indiretamente, iniormádo a,
discutido com ou recebido de qualquer outro pafticipante potencial ou de fato da (identificação da
licitação], por qualquer meio ou por qualqr"a p"..or;

_ b) A intenção de apresentar a proposta aneya não foi informada a, dlscutido com ou
recebido de qualquer outro pârticipante potencial ou de fato da (identincaçâo da licitação), por
quâlquer meio ou por qualquer pessoái

. c) Que nâo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão dequalquel outro participante porencial ou de fato dâ (idenrificâ;;o dá licitaiao; quanto a pãrricipar
ou não da referida licitação;

.-., -d) Q:" o conteúdo da propostâ anexa não será, no todo ou em parte, direta ournorretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro pafticipante potencial ou de fato da
[identificaÉo da liciraçãoJ antes da adjudicação do o-bjeto da referia, ii.iúção,

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, áreta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recehido de qualquer integrante de fárgão licitante) antes daabertura oficial das propostas;

0 Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmála.

Sw td"&Á/,,rd
G. C. C MENDES TRAÍSPORTES ME

cfl PI 15.,í3,1.7A{/0001-33
(Rêpr6etrt rrê lêratI
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llmo Sr. Presidente da JUNTA COMERCTAL DO ESTAoO 0O |\IARANHÃO

O Empresário, G. C. C. iTENDES TMNSpORTE estabetecido na RUA BERNARDO FRANCTSCO
DACUNHAno81,, CENTRO, CEp:65.550-000, SÁO BERNARDO, trA, requer a Vossa Senhoriâ o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penâs da Lei, que se enquadía na condiçâo de
MICROEIVPRESA, nos têrmos da LeiComplementat tp 123, de 14t12,2006

Código do Ato : 315

Descrição do Ato: |\4ICROEMPRESA

DECLARAçÃO DE ENQUAOMMENTO OE ME ,.

SÃO BERNARDo 02 de Abril de 2012

GIAN CARLOS COSTA MENDES

Assinei!ra:

Nome do Em

Para uso excluslvo da Junta Comerclal:

FERTDo EM la_/_ql/_]!L
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