
DECLARA

A empresa ANTÔNIO A AMARAL JÚNIOR ME, nome de Fantasia: SHOPPCELL
TECNOLOGIA & COMERCIAL, CNPJ, n° 18.044.711/0001-23, com sede à Rua João da Luz, N®203,
CEP 58.380-000, CENTRO, INGÁ - PB. Por intermédio do seu proprietário a Sr. ANTÔNIO ALVES
DO AMARAL JÚNIOR, RG 3I I3892 SSP-PB, CPF: N"' 047.880.684-19, para Fins de participação
de licitações, celebrações contratuais ou quaisquer formalidade processual que acometa
vinculo na prestação de serviços e/ou fornecimento de bens da empresa para esta
edilidade, vem por meio deste DECLARAR expressamente, sob as penalidades cabíveis,
que:

a) não emprega menores de dezoito anos em írabaílto noturno, perigoso ou insalubre, e nem
menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir dos quatorze anos.

b) não possuir dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo de
direção, assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na
Prefeitura Municipal de JACARAÚ, Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou entidade a
eles vinculados, nos últimos 60 (sessenta) dias corridos, anteriores à data da publicação do
Aviso deste Edital.

c) não estarem impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração
Pública ou quaisquer de suas entidades descentralizadas.

d) não ter sido declaradas inidôneas por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por
Autarquias, Fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

e) que não se enquadre nas vedações previstas no artigo 9" da Lei n" 8.666, de 1993.

f) autoriza a comissão permanente de licitação da Prefeitura de JACARAÚ a proceder
diligência visando a comprovação de informações prestadas

Jacaraú 31 de março de 2020

ANTÔNIO ALVES DO AMARAL^"
(Proprietário)

riR 044

Rua ioao da

Rua João da Luz, 203 - Centro — CEP: 58.380-000, Inga-PB e-mail; ajr.contabindade@hotmail.com

Fone: (83) 9 8199.0975 Ingá - PB


































































































































