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Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC 
Edital nº 018/2017 – Tomada de preços nº 001/2017 – Processo Interno nº 170/2017 

Locação e Prestação de Serviço de Estrutura para o Evento 20ª Festival do Camarão  

 

ANEXO II 

 

À 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Rua Santa Cruz, nº 396 - Centro 

 

REF.: Tomada de Preço nº 001/17 – Edital nº 018/2017 

PROCESSO INTERNO: 170/2017 

  

Constitui objeto do presente Edital a locação e prestação de serviços de 
montagem e desmontagem de estrutura para o Evento “20º Festival do Camarão” a 
ser realizado no período de 12 a 16 de julho de 2017, na Praça da Cultura de 
Caraguatatuba/SP. 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARAMOS para fins de participação na Tomada de Preços acima, que nossa 

empresa: 

1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 

2) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 

3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 

4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle do 

estabelecimento participante desta licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com 

a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, nos termos do art. 9º, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame; 

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e, menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações 

necessárias para participar do presente certame e das condições de locação; 

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente edital e das especificações que 

fazem parte integrante do mesmo e farão parte do contrato, independentemente de 

transcrição. 

 

Por ser expressão da verdade, eu____________________________________, 

representante legal desta empresa, firmo a presente. 

 

 

Local e data. 

 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 

 

 

 


