
 LX 
               

          

 LX DISTRIBUIDORA 

 

 

DECLARAÇÕES 

 

 

A 

Prefeitura Municipal de Goiania/GO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2020 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

ELETRICOS EIRELI, CNPJ nº 30.701.265/0001-88, com sede na Av. Protásio Alves, 6.505 

– conjunto 02 – Bairro Alto Petrópolis- CEP 91.310-003 – Porto Alegre/RS, através de seu 

representante legal infra-assinado, que: 

 

(X ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de  

Microempresa, empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, 

alterada pela  Lei  Complementar  nº  147/14,  bem  assim  que  inexistem  fatos 

supervenientes  que  conduzam  ao  seu  desenquadramento  desta  situação.  (se for  o 

caso) 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art.  7º da Constituição Federal, 

não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 

 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes 

impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão 



público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

 

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de   

empregados, servidor   ou   dirigente   de   órgão   ou   entidade   contratante   ou responsável 

pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 17 de   maio de 2021. 

 

       
_____________________ 

Silney Longaray 

CPF 239.167.700-63 

Representante Legal 

 

 

 


