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Lagoa Grande do Maranhão - MA L ~~-·.

JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

Junto aos autos do Processo Administrativo n? 290101/2019, os
documentos de credenciamento apresentados para o presente processo.

Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA, em 15 de Maio de 2019.
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EDMILSON DE SOUZA SILVA
CPF 833.640.213-68
Rua da Palha, s/n, Centro, Lagoa Grande do Mar

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

o Sr. Edmilson de Souza Silva, portador da Cédula de Identidade Sob n"
067167552018-5SSP/MA e CPF sob n? 833.640.213-68, residente da Rua da Palha,
si n, centro, Lagoa Grande do Maranhão - MA, DECLARA para efeito do Pregão
Presencial N° 001/2019, realizado pela Câmara Municipal de Lagoa Grande do
Maranhão - MA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos
do art. 4°, inciso VII, da Lei n" 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das
penalidades cabíveis.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, em 15 de maio de 2019.

Edmilson de Souza Silva
CPF: 833.640.213-68
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

o Sr. Edmilson de Souza Silva, portador da Cédula de Identidade Sob n"
067167552018-5SSP/MA e CPF sob n" 833.640.213-68, residente da Rua da Palha,
s/n, centro, Lagoa Grande do Maranhão - MA, infra-assinado, para fins do
disposto no edital, DECLARA,sob as penas da lei, em especial o artigo n" 299 do
Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Pregão
N° 001/2019 que:

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada
de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto
a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima
mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima
mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante da Câmara Municipal de Lagoa Grande do
Maranhão 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.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, em 15 de maio de 2019.
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Edmilson de Souza Silva

CPF: 833.640.213-68


