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DECLARAÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE -SP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE -SP 

TOMADA DE PREÇO N9 011/2022 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N9  0117/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA 

DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO ASMLTICA NA RUA ALFONSO NIGRO, INTEGRANDO OS BAIRROS  
SAO  JOSÉ I E  SAO  JOSÉ II. 

'Eu, Cezar  Hideaki  Katayama, portador da Carteira de Identidade n2  29.834.897, brgão 

expedidor SSP/SP e do C.P.F n2  304.000.308-96, representante da empresa , MATSERV 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 02.971.354/0001-09, e Inscrição 

Estadual n2  123.336.450.118, situada na Av. Eng.2 Armando de Arruda Pereira, 2937 Sala 116 

Bloco A - Jabaquara — São Paulo/SP; 

- Declaro, que não possuímos no nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, 

inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, estando apto a 

apresentar a proposta financeira. 

- Declaro, de que possuo pleno conhecimento do objeto, bem como, de todas as informações 

necessárias para a elaboração de sua proposta. 

Declaro, de que apresentarei uma das garantias prevista no artigo 56 da Lei 8.666/93, 

garantia esta de 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, na hipótese de lhe ser 

adjudicado o objeto e antes da assinatura do respectivo contrato, sob pena de perda do direito 

de assinatura do contrato, sem direito a reclamar qualquer indenização ou ressarcimento. 

- Declaro, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 72, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

- Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que 

comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não esta declarado 

inidemeo em qualquer esfera da Administração Pública e nem esta suspenso de participar de 

licitações por qualquer órgão governamental, autárquica, fundacional ou de economia mista 

Declaro sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo 
licitatório; Tomada de Pregos n° 011/2022, em cumprimento ao instrumento convocatório, que o 
profissional integrante da Equipe Técnica indicado para este certame possui vínculo com nossa 
empresa, e que o responsável técnico detentor do atestado de capacidade técnica  sera  o responsável 

em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo 

substituído, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando 

para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior 

qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações. 
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So Paulo, 06 de  Setembro  de 2022. 1 

MATSERWCOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

CEZAR HIDEAKI KATAYAMA 

CPF/MF N2  304.000.308.96  
CEO  — ADMINISTRATIVO 
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