ANEXO VI – DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 002/2018
(RAZÃO SOCIAL) __________________________________________, CNPJ nº _____________________________, sediada na
(Endereço) _____________________________________________________________________________, por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____________________________________________________, infra-assinado, portador(a)
do RG nº
__________________________________, Órgão Expedidor
_________________
e
do
CPF
nº _________________________________, visando atender aos requisitos de habilitação do presente certame (Pregão
Eletrônico nº 002/2018), DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que:
a.

Está ciente e concorda com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como, que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação, estando a proposta em conformidade com as exigências do presente Edital, tendo sido
elaborada de forma independente;

b.

Não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, Art. 87, da Lei 8666/93 e
suas alterações, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, bem como que comunicará qualquer fato e/ou evento superveniente à expedição do presente documento
que venha a alterar a sua atual situação quanto às capacidades jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômicofinanceira;

c.

Em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, combinado com o inciso V do artigo 27 da Lei
8.666/93, não possui em seu quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze anos);

d.

Não possui como Sócio Majoritário, Administrador, Dirigente, Diretor, Representante, Procurador e/ou Responsável
Técnico, Servidor do Quadro Permanente ou Comissionado da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de
Mato Grosso do Sul (FAPEMS);

e.

Não possui como Sócio Majoritário, Administrador, Dirigente, Diretor, Representante, Procurador e/ou Responsável
Técnico, Cônjuge, Companheiro (a), Ascendente, Descendente e/ou Colateral, até o terceiro grau, por consanguinidade
ou afinidade, de Servidor do Quadro Permanente ou Comissionado da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a
Cultura de Mato Grosso do Sul (FAPEMS);

f.

Recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;

g.

Todos os custos operacionais, incidências fiscais, encargos financeiros, previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento, entrega e instalação do objeto,
incluindo eventual diferença de ICMS, correrão às suas expensas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
(Local e Data)________________________, ______ de __________________ de ___________.

________________________________________________
(Representante Legal da Licitante)
(Papel timbrado e/ou carimbo padronizado do CNPJ)

