
A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI ME CNPJ
12.144.365/0001-79

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N" 62/2019
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
EXCLUSIVO PARA ME/EPP CFE LC 123/2006 E 147/2014

MODELO DE DECLARAÇÃO

(A.e.m oeste comercial Itda me CNPJ N 12.144.365/0001-79 sediada na Rua DOM
PEDRO II N 450 , bairro, CENTRO , Município SÃO MIGUEL DO OESTE , CEP 89900,000, por seu
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão N 9
62/2019

DECLARA: Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a
serem executados, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem
restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, fornecera os materiais
objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame
licitatório;

Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

Declara que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções
de gerência, administração ou tomada de decisão;

Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2-,
da Lei 8.666/93;

Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 79, XXXIII, da Constituição
Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada; e demais legislação
pertinente, que, nos termos do § 6^ do artigo 27 da Lei 6.544, de 22 de novembro de
1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere
à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7^ da Constituição Federai

PLANALTO PR, 14 DE JANEIRO DE/^020

NOME: ̂f^TSES LUIZ BOFY // / ^ ̂  EIRELI. UP
ro/cppK7.o39,o5A

SMO SC CEP 89.900.000 FONE 49 36221248

connpras(a)aemoeste.com DOM PEDRO 11 N 450




































































































































































































































































































































































































































