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DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL E 

OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

A Empresa INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETONICOS LTDA, inscrita no CNPJ 

08.469.635/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). IANA TAMARA LOPES 

EVANGELISTA, CPF 222.105.978-62, interessada na participação no Pregão Eletrônico nº 

10/2021, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:  

 

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.  

 

2º O PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS 

NO EDITAL.  

 

3º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES  

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a 

realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 

trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição 

de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e Lei Federal 

nº 9.854/99. 4º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 26/2015 Que não incide em nenhuma das 

situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual nº 26/2015, que veda o 

nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos 

equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná. Ainda, que nenhum 

funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 4º, 

inc. I e II, do referido Decreto. 

 

São Paulo, 24 de novembro de 2021 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 

Pregão Eletrônico nº 10/2021  

Declaro que a empresa INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETONICOS LTDA, inscrita no CNPJ 

08.469.635/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). IANA TAMARA LOPES 

EVANGELISTA, CPF 222.105.978-62, interessada na participação no Pregão Eletrônico nº 

10/2021, para fins de participação nessa licitação, tem pleno conhecimento as condições e 

peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, 

de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os 

serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser 

alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material 

ou acréscimo dos preços.  

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

São Paulo, 24 de novembro de 2021 
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