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PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 081/2018 – TJAM 

 
ANEXO I – Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de 

inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

 
 
 
 
COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI, inscrito no 
CNPJ n°. 10.205.116/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael 
Henrique Silveira, portador da Carteira de Identidade no 43.951.013-2 e do CPF no 
340.218.968-21, DECLARA: 
 
 
1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital; 
2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
 

 
 

Mogi Mirim/SP, 15 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
_____________________________ 
RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA 

Administrador 
RG Nº 43.951.013-2 SSP/SP 

COMÉRCIO SILVEIRA ATAC. DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI  
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PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 081/2018 – TJAM 
ANEXO II – Declaração de elaboração independente de proposta 

 
 
COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI, inscrito no 
CNPJ n°. 10.205.116/0001-10, como representante devidamente constituído de Sr. Rafael 
Henrique Silveira, portador da Carteira de Identidade no 43.951.013-2 e do CPF no 
340.218.968-21 doravante denominado licitante, em atendimento ao disposto no edital do 
Pregão Eletrônico/SRP nº. 081/2018, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 
 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que 
o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do Pregão Eletrônico/SRP nº. 081/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 081/2018, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico/SRP nº. 081/2018 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico/SRP nº. 081/2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do 
Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e 
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 

Mogi Mirim/SP, 15 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
_____________________________ 
RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA 

Administrador 
RG Nº 43.951.013-2 SSP/SP 
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