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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO IV

DECLARAÇÂO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREçO ne O0Z/2019- CPL

A Empresa............ .............,CNPJ Nq ................., sediada
......................(endereço completo),......... declara, sob as penas da Lei, nos termos do § 2e do
arl 32, da Lei n. 8.666/93, que até a presente data inexistem fâtos impeditivos para sua habilitação
no presente processo licitatório TOMADA DE PREÇO ne 002/20L9, e que contra ela não existe
nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Local e Data.

[assinaturâ do responsável pela empresaJ
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/o001-88

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

À
Prefeitura Municipal de SÃ0 BERNARD0
Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA DE PREçO rP OO2/ZOl9- CPL

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrito no CNPI sob o ne denciamos o Sr. (A) portado dâ
RGna_edoCPFnq para nos representar na licitação em referência,
com poder para formular ofertas, lances de preços, recorrer, renunciar a recursos e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO VI

DECLARAÇÂO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob
sediada na ........................(endereço completo)........-.---.., por intermédio de seu

O

o n.q

representante legal, o Sr. (a) portador do Documento de Identidade nq
e do CPF ne DECLARA, para os fins do disposto no subitem ............ do

edital, do TOMADA DE PREÇO ne 002/2079, sob as sançôes administrativas cabíveis e sob as penas
da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

I. ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3e da Lei Complementar ne 123, de

t4/t2/2oo6i
It. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso lI do art.3e da Lei Complementar ne
l?3, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constântes do §
4e do aru 3e da Lei Complementar ne 723, de 74 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

OBS:

1)

2)

Assinalar com um "X" a condição da empresa

2) Esta declaração deverá ser entregue à Comissão, após â abertura da sessão, antes e

separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de Preços) exiSidos nesta licitação,
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta Iicitação do regime diferenciado e

favorecido previsto na Lei Complementar ne L23/2006.



Pilí .; é
PROC

I'i00ALl

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.r25.389/0001-88

ANEXO VII

DECLARAÇÂO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÂO TRABALHISTA DE MENORES

2

A _Local e data_

Prezados Senhores,

Declaramos, sob as penalidades cabÍveis, que não mantemos em nosso quadro de
pessoal menores de 18(dezoito) anos em horário noturno ou em serviços perigosos ou insalubres,
não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14(quatorzel anos se for o caso.

Atencios;.mente

_(assinatura autorizada]

-(nàme 

e c".go do rignutá.io)-
(nome da empresal_

_(endereço)_

SÀO BERNARDO, EM 15 DE IANEIRO DE 2019
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