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ANEXO IV

DECLARAçÂo (EMPREGADoR PESSoA JURIDICA}

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA
RefeÍentê eo Edital do Pregão Prêsencial SRP n. 018/2020

A empresa VW COMERCIO, inscrita no CNPJ sob no 33.809.045/000Í -60, por intermédio de
seu representânte lêgal o (a) Sr. (a) VALDER ELIAS ROCHA FERREIRA, com RG sob no

236889í SSP-PI, e inscrito no CPF sob no 0056992831 1, DECL^RA, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possuiem seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em ttabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer tíabalho, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXX|ll do art. 7e da Constituição Federal e
lnciso V, Art.27 da Lei 8666/93.

- Não possui em seu quadro de pessoalservidor p

úblico do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia,

administração ou tomada de decisão, (inciso lll, do art.9a da Lei 8666/93 e inciso X, dã Lei Complêmentar
ns.04/90],, inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2', art. 32, da Lei

nq.8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir

alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como
ressalva, na supracitada declaração.

TERESINA. P!,27 DE FEVEREIRO DE 2O2O
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COMERCIO

CNPJ: 33.809.045/0001 -60

VW COMERCIO - PJ: 33.809.04s/001-50
Rua des Tulipes N. 335 - Joquei
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ANEXO V

DECLARAçÃO DE BENEFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAçAO PARA
MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA.
ReÍerente ao Edital do Pregão Presencial SRP no 018/2020

A empresa VW COMERCIO, inscrita no CNPJ sob no 33.809.045/0001-60, por intermédio de
seu rêprêsentânte legal o (a) Sr. (a) VALDER ELIAS ROCHA FERREIRA, com RG sob no

236889'l SSP-PI, e inscrito no CPF sob no 005ô99283í 1, SOLICITA na condição de

MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade de
Pregão Presencial SRP n0 025/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com
basê nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar ns. 123/2006.

Decloromos oindo, eue nõo existe quolauer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4e do ortiqo
3e do LeiComplementor Federol ne. 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CFRÍlDÃO emitido pelo lunto
Comerciol poro comprovoçõo do condiçõo de Microempreso ou empresa de Pequeno Porte no Íormo.

TERESINA- Pl,27 DÉ. FEVEREIRO DE2O2O.

COMERCIO
CNPJ: 33.809.045/0001 -60

OBSERVACÔES:
A Dêclaração deverá ser acompanhada de documênto que comprove o referido enquadramento,
podendo ser um dos seguintes documentos:

. Comprovação de inscrição no SIMPLES NACIONAL, extraido do site oÍicial da
Secretaria da Receita Federal;

. Certidão expedida pela Junta Comercial do domicílio
90 (noventa) dias consecutivos de antecedênci
apresentação das pÍopostas;

Outro documento equivalente

vw COMERCIO - CNPJ: 33.809.04s/0001-60
Rua das Tulipas N. 335 - Joquei

TERESINA - PI

CEP:611049-1rr0
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DECLARAçÂO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO - MA.
ReÍeÍentê ao Edital do Pregão Presencial SRP n'0í8/2020.

A emprêsa VW COMERCIO, inscrita no CNPJ sob no 33.809.045i0001-60, por intermédio de
seu representrante legal o (a) Sr. (a) VALDER ELIAS ROCHA FERREIRA, com RG sob no

236889Í SSP-PI, e inscrito no CPF sob n' 005699283í'l abaixo rêlacionada, por seu
represêntante Iegal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos
de habilitaÉo por meio dos documentos integrantes do envelope no 02, sob a pena de sujeição
às penalidaês pÍevistas neste edital e na ligislação especifica vigente.

TERESINA . Pl,27 OE FEVEREIRO DE 2O2O
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COMERCIO

CNPJ: 33.809.045/0001 -60

Vw CoMERcIO - CNPJ: 33.809.045/0001-60
Rua des Tulipas N. 335 - Joquei

TERESINA - PI

CEP: 64049-140
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