CONCEITOS PNEUS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 17.050.375/0001-69 Insc. Est. 26.065.709-3
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Major Vieira, Santa Catarina
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
Pelo presente instrumento, a empresa CONCEITOS PNEUS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 17.050.375/0001-69,
com sede na Rua Lauro Muller, nº 655, sala 224, Itajaí- SC, email: conceitoslicitacoes@gmail.com, fone (67)
98469-6080, através de seu representante legal infra-assinado, que:
Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, inciso XXXIII
do artigo 7ª. Da Constituição Federal, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos
menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a
partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

1.

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

2.

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos
constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e
ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali
contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

3.

Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo
grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do
Município.

4.

Declaramos para atendimento a vedação disposta no Artigo 18, XII, Lei Federal 12.708/2012, que não
possuímos servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista no
quadro societário.

5.
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Rua Lauro Muller, 655 SL 224 ItajaíI-SC CEP 88301-401
Fone: (67)98469-6080 Email: conceitoslicitacoes@gmail.com

CONCEITOS PNEUS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 17.050.375/0001-69 Insc. Est. 26.065.709-3
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sra. Josiane Azevedo Barthimann,
Portador do RG sob nº 1455316- SSP/MS e CPF nº 013.289.331-21, cuja é sócia administradora, responsável
pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

6.

ITAJAÍ-SC, 03 DE NOVEMBRO DE 2021.
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Josiane Azevedo Barthimann
CPF Nº 013.289.331-21
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