DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

A empresa BR roupas & acessórios, inscrita no CNPJ sob o nº 34.418.875/0001-20,
por
intermédio
de
seu
representante
legal o(a) Sr. Bruno Carvalho
Ribeiro, portador do Documento de Identidade nº 10278369-3 e inscrito no CPF sob o
nº 053.791.527-32, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto
no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Rio de janeiro, 24 de agosto de 2020

BRUNO CARVALHO Assinado de forma digital por
CARVALHO
RIBEIRO:05379152 BRUNO
RIBEIRO:05379152732
Dados: 2020.08.24 15:44:18 -03'00'
732
Bruno Carvalho Ribeiro

Empresário Gestor

1

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP OU EQUIPARADA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020
A empresa BR roupas & acessórios, inscrita no CNPJ sob o nº 34.418.875/0001-20,
por
intermédio
de
seu
representante
legal o(a) Sr. Bruno Carvalho
Ribeiro, portador do Documento de Identidade nº 10278369-3 e inscrito no CPF sob o
nº 053.791.527-32 DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer
dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que
cumpre os requisitos legais para qualificação como:
(X ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP ou ( ) equiparada
definida no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.
(X ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06,
para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação,
estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Rio de janeiro, 24 de agosto de 2020
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DECLARAÇÃO FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

A empresa BR roupas & acessórios, inscrita no CNPJ sob o nº 34.418.875/0001-20,
por
intermédio
de
seu
representante
legal o(a) Sr. Bruno Carvalho
Ribeiro, portador do Documento de Identidade nº 10278369-3 e inscrito no CPF sob o
nº 053.791.527-32, DECLARA, sob as penas da Lei, que NÃO existem fatos
impeditivos da habilitação e participação no Procedimento Licitatório em epígrafe,
obrigando-se a declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo, a teor do art. 32,
§2º, da Lei nº 8.666/93.

Rio de janeiro, 24 de agosto de 2020
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DECLARAÇÃO NOS TERMOS DA RES. CNJ Nº 7, DE 18/10/2005

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

A empresa BR roupas & acessórios, inscrita no CNPJ sob o nº 34.418.875/0001-20,
por
intermédio
de
seu
representante
legal o(a) Sr. Bruno Carvalho
Ribeiro, portador do Documento de Identidade nº 10278369-3 e inscrito no CPF sob o
nº 053.791.527-32, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui, em seu quadro
societário, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos
de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
da área encarregada da licitação deste Tribunal, nos termos do art. 2º, inc. VI, da
Resolução n. 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça.
DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que não possui, em seu quadro funcional,
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados a este Tribunal.

Rio de janeiro, 24 de agosto de 2020
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