DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa EMET INSTITUTO EIRELI , inscrita no CNPJ nº 32.626.743/0001-68, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr(a) Fernando Bastos dos Santos Filho , portador (a) da CI nº 210.32994-8. e do CPF nº
785410773-49, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:

1)

Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do
Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (
dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2)

Quanto a condição ME/EPP/COOP , esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei
Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
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(X) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

3)

Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a
todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço
oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4)

Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º
8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da licitação em epígrafe,
e que contra ela não existe nenhum pedido de fa lência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na
íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
a.

b.

5)
a)
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Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu
quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação.
Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em
suas hipóteses vedadas.

Quanto a elaboração independente de proposta:
A proposta anex a foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
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b)

c)

d)

e)

f)

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação;
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a Página | 2
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
Que o conteúdo da proposta an exa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas;
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que d
etém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Imperatriz 01 de Julho de 2021
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