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ESTADA DO PARA

PREFEIl'URA Iv,UNICIPAL DE JURUTI

'NPJ 
Ne 05.257.555/0W1-i7

D E PARTA M E NTO D E LI C ITAÇÃO

ANEXO II - MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ No com sede

neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF,

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço). Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e

constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão

e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de JURUTI (ou de

forma genérica: para junto aos orgãos públicos federais, estaduais e municipais), praticar os atôs

necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade Tomada de Preços no XXX|2022

(ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os,

conferindo- lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances

verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou

acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de

apenas uma licitação).

Local e data

Nome e assinatura com firma reconhecida do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ Ne 05. 257.5 55/0001-37
D E PARTAM E NTO D E LI C ITAÇÃO

ANEXO lll - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Modalidade: Tomada de Preços no )(XX12022
Data da Realização do Certame: _ de AS hrs

Senho(a) presidente (a),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no

subitem do edital, da Tomada de Preços no X)(X12022, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 30 da Lei Complementar N Q 123, de
14t12t2006,
( ) EIVIPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll do art. 3o da Lei Complementar no

123, de 1411212006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4o do art. 3o

da Lei Complementar No 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)

OBS:

1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.

2) Esta declaração deverá serentregue (à) Comissão de Licitação, apos.a abertura da Sessão,

antes e separadamente dos envelopes (de Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta

licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenctado

e favorecido previsto na Lei Complementar 12312006.
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EST/\DC DíJ PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

cNPJ Ne 05.257.555/0001-37

D E PARTAM E NTO D E LI CITAÇÃO

ANEXO lV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DA
HABTLTTAçÃO

Modalidade. Tomada de Preços no )<y\X12022

Data da Realização do Certame: _ de de _ às _:_hrs

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no_, DECLARA, para fins do disposto no

subitem do edital, da Tomada de Preços no XXX/2022, Declaramos ainda, ter ciência que "a
falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que

trata o Art, 299 do Codigo Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e
das sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como
demais normas pertinentes à espécie",

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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PREFEIT(.IRA MUNICIPAL DE JURUTI

cN PJ I't e 05. 2 57. 5 5 5/000 1.-37

D E PARTAM E NTO D E t.t C\TAÇÃO

ANEXO V - MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DA
HABTLTTAçÃO pRne MTCROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Modalidade: Tomada de Preços no X)(X|2O22
Data da Realização do Certame: _ de de _ às _:_hrs

Senho(a) Presidente(a ),

A empresa signatária. inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu
representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para fins do disposto no

subitem do edital, da Tomada de Preços no XXX{2Q22, excetuando-se a eventual aplicação do
permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar no 12312006 para a regularidade fiscal,
inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie",

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ANEXO Vt - MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA DE PREçOS

Ref. Tomada de Preços no Y\XX12022

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à

licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que

venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a
totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital da Modalidade: Tomada
de Preços no XXN2O22

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO
Nome:
CPF:
RG:
Nacionalidade:
Estado Givi!:
Profissão:
Endereço completo:

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (vaior por extenso).
4. PFRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
5. PRAZO DE ENTREGA:
6. COND|ÇÓES Oe PAGAMENTO:
7. DADOS BANCARIOS DA EMPRÊSA:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Noda identidade do declarante)
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cNPJ Ne 05.257.555/0001-37
D E PARTAM E NTO D E L I C ITAÇÃO

ANEXO V[ - CARTA PROPOSTA DE PREçOS

Ref. Tomada de Preços no XXX|2022

Prezados Senhores

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta
relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou

omissÕes que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que,

temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e

concordamos com a totalidade das nstruções e, critérios de qualificação definidos no edital da
Tomada de Preços no XXXI2022.

Validade da Proposta:

Observações:
a) O licitante vencedor se compromete deste já a fornecer o objeto desta licitação com boa

qualidade, dentro dos padróes exigidos, comprometendo-se pela garantia do mesmo e/ou
substituindo os objetos entregues que apresentarem defeitos ou má qualidade.

b) Todas as especificações deverão estar de acordo com o Edital e seus anexos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Noda identidade do declarante)
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ANEXO Vilr - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DO TNCTSO XXXrI DO ART.
70, CF/88

Modalidade: Tomada de Preços no XXX|2O22
Data da Realização do Certame. _ de de _ às _:_hrs

Senhor(a) presidente (a),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu
representante legal, Sr.(a)

e do CPF no

portador da Carteira de ldentidade no

, DECLARA, sob as penas da Lei, que
não possui no seu quadro de pessoal, menor cle 18 (dezoito) anos em exercício de atividade
noturna, perigosa ou insalubre, bem como nâo utiliza para qualquer trabalho ou atividade,
menorde 16 (dezesseis) anos, eXo6;io na condição dê aprendiz,a partirde 14 (quatorze) anos,
em conformidade com o inciso XXXlll do art. 70, da Constituição Federal e com a Lei no

9.854/99.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo
do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
íNo da identidade do declarante)
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D E PARTAM E NTO D E LI C ITAÇÃO

ANEXO tX - MODELO DE DECLARAçÃO DE INEXISTÊXC|A Oe FATOS IMPEDITIVOS DA

HABILITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços no XXXI2022
Data da Realizaçáo do Certame: _ de de as hrs

Senho(a) presidente(a ),

A empresa , signatária, inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) DECLARA, sob as penas da Lei, nos

termos do artigo 32, § 2o, da Lei Federal no 8.666/93, que até a presente data nenhum fato

ocorrêu que a inabilite a participar da Tomada de Preços no )OAj2O22, ê que contra ela não

existe nenhum pedido de falência oLt recuperação judicial.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sançóes administrativas previstas na Lei n2

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(l',lo da identidade do declarante)
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ANEXO X - MII.IUTA DO CONTRATO

CONTRATO N"

TOMADA DE PREÇOS No XXX|2022

CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI ATRAVES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE E A EIVlPRESA

CONTRATAÇÃO DE NOS TERMOS DA TOMADA DE

O MUNIcíPlo DE JURUTI, através do Secretaria Municipal de lnfraestrutura, CNPJ No

30.522.580/000í -48, com sede na cidade de Juruti, Estado do Pará, endereço na

representada pelo Sr. Secretario Municipal XXXXXXX, brasileiro, RG XXXXXXXX e CPF
XXXXXXXXX, domiciliada e residente na XXXXXXXXXXX, n' XXXXXX, Centro, doravantê
denominado simplesmente CONTRATANTE íj a empresa , pessoa
jurídica de direito privado. inscnta r. , CNPJ soi, rro--. com endereço à

no

, PARAA

Bairro_, cidade deRua

,'"r;'::t" "to '"0t":130i o"'" *' 
,T::il^, ;iJ:l

(estadocivil),residenteedomicil.adona-,napreSenÇadetestemunhas
abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do Processo
Administrativo _/_, que originou a licitaÇão na modalidade TOMADA DE PREÇOS n"

xxx./xxxx, medrante as cláusulas e condiÇões seguintês:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a

l- lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Tomada de
Preços no xxx/xxxx, com seus Anexos. e a Proposta da CONTRATADA.
ll - As obras de que trata o "caput" desta cláusula, desenvolver-se-ão com observância ao

Termo de Referência e cronograryra fisico-financeiro.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor total deste Contrato , para efeitos financeiros.
fiscais e orçamentários, será de R$

Â

PROC.ADM. No_

PREÇOS N'XXX2022.

nu_ - Bairro: denominada CONTRATANTE, neste ato

de conformidade com a proposta vencedora da Licitação de Tomada de Preços no xxx/xxxx.
| - Os quantitativos e itens apresentados no Termo de Referência e demais anexos do Edital

são estimados, ficando a encargo da CONTRATADA sua conferência, bem como seu

complemento para inteoral execução do objeto licitado, senl aditivo de preÇos.

ll - É de responsabilidade da CONTRATADA, por meio de seu Responsável Técnico, tomar

conhecimento Drévio de todas as irrÍormacões e das qondiÇões locais p

obriqaçÕes obieto da licitaçáo e deste contrato, náo podendo alegar desconhecimento destas

na execução da obra ou pleitear qualquer aditivo de preÇo em razão disso.

lll - Nos preÇos contratuais oferecicjos na proposta da CONTRATADA, estão incluídos, sem

quaisquer Ônus para a CoNTRA'I-ANTE. todos os custos e despesas decorrentes de li,
"**(";,*" "'"'*'",*
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impostos e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam no cumprimento do

presente contrato, bem como todo e qualquer serviÇo de terceiros eventualmente necessário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E REGIME DE EXECUCAO: O contrato para execuÇao

terá vigência da data de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2022, podendo ter seu prazo

prorrogado justificadamente, por meio de termo aditivo, condicionado a prévia e regular

aprovação do MUNICiPIO.
| - O prazo para término da execução dos serviÇos, conÍorme as necessidades, contados a

partir do recebimento da ordem de serviço.
ll - O inÍcio da obra dar-se-á em até 10 (dez) dias, após a emissão da ordem de serviço pelo

Municipio dê JURUTI-Pará.
lll - LOCAL DAS OBRAS: Zona utbanalzona rural de JURUTI-Pará.
lV - O presente contrato rege-se quanto ao regime de execução, pelas cláusulas constantes no

Edital de LicitaÇão Tomada de Preços no xxx/xxxx, âdotando-se o regime de empreitada por

preço global.

V - O objeto e demais atribuiçóes deste instrumento serão totalmente executados, sem

restrições, pela CONTRATADA, tu(lo obrigatonamente através de profissionais devidamente

hãbilitados, capacitados e regularm.,nte ínscritos(s) juhto ao órgão(s) competente(s).
Vl - E de plena, exclusava e total responsabilidade da CONTRATADA a prestaçáo e o

cumprimento de todos os serviços e o fornecimento de todo o material, produtos, matéria
prima, estruturas, mâo-de-obra, pessoal, maquinário e equipamento necessário à total

execução do objeto e demais atrrbuições. obrigaçóes e responsabilidades constantes do Edital

de Tomada de Preços no xx./xxxx, Termo de Referência, demais anexos e do presente contrato,

bem como arcar, de forma única e exclusiva, com todos e quaisquer encargos trabalhistas,

fiscais, para fiscais, securitários, previdenciários, sociais, comerciais, tributários, admintstrativos

ou de outra natureza (inclusive FGTS, INSS, PlS, SEGURO, dentre outros), resultante de

qualquer vínculo empregatício ou não.

Vll - Tais responsabilidades, ônus e obrigaçóes em nenhuma hipótese poderão ser transferidos

ao CONTRATANTE ou a qualquer entidade/pessoa a êle vinculado ou a terceiro.

0

cLÁusuLA QUARTA - oAs coNDlCoEs DE PAGAMENTo: o pagamento de cada etapa

será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após a aprovação de cada Boletim de

MediÇão, mediante apresentaÇão da relação de empregados e das guias de recolhimento de

INSS e do FGTS devidamente quitadas, bem como, dos documentos fiscais, no Setor de

Contabilidade. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentar a proposta

vencedora da licitação.
| - Será retido na fonte o imposto sobre serviços (lSS) incidente sobre o valor total da Nota

Fiscal, de acordo com a legislação local, bem como, se for o caso, a contribuição social relativa

a seguridade social.

ll - O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na

Proposta Comercial.

CLÁUSULA eUtNTA - DA DOTAGÃO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes do

presente instrumento correrão por conta da seguinte dotaÇão orçamentárial

EXERCICTO

Pâgina 53



. 'a§i40() ú0 p,\í:A

PR E F EITU I,:T M U N iCI PT.., DF. J U RUT|

C,VPJ N.: 15.257.555tO001 37
D E PARTA t /t E NTU D E I t Cfi AÇÃO

CLÁUSULA SEXTA DO REITO DE FISCALIZAGÃO: O MUNICíPIO atravéS da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRLJTURA exercerá amplo e total direito de
fiscalização sobre o objeto ora contratado, conforme previsto no Edital da licitação, sendo que
isto em nenhuma hipotese eximirá a CONTRATADA das suas responsabilidades civis,
administrativas, trabalhistas, fiscais ou pe_nais.

| - A fiscalização será realizada pelo Fiscal do Contrato, designado pela Secretaria [Municipal de
Obras através de Portaria

GLÁUSULA sÉflMA - DA AcEtTAÇÃo DA§ oBRAS E SERVTÇoS: Conctuídas os serviços a
CONTRATADA solicitará por escrito ao MUNICípIO a emissão do atestado de capacidade
técnica, que deverá ser emitido no prazo máximo de í 5 (quinze) dias.

CLÁUSULA OITAVA - DA RES PONSABILIDADE DA CONTRATADA: Sem prejuízo das
demais responsabilidades previstas no Edital de licitação ou neste instrumento, a

CONTRATADA responsabilizar-se-á ainda.
a) pela aceitação dos acréscimos ou supressõe-r que o MUNICÍP|O realizar porescrito, em até
25% (vinte e cinco por cento) do val,-,r inicial do ,;ontrato;

b) pela contratação do pessoal, fornecime.nto de tôdos os materiais, transporte, ferramental e
equipamentos necessários pàia execução dos serviços nós locais indicados no memorial
descritivo anexo ao Edital da licitação;
c) em refazer, às suas expensas, todo e quqlquer serviço reprovado por má execução, trabalho
defeituoso, ou corn acabamento insatisfatório, bem como por execução fora das especificações
técnicas, além de responder, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim enr razão dos materiais, como do solo;
d) em fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipanrentos de proteção individual,
bem como as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do
trabalho;
e) em apresentar as guias de encargos sociais devidamente pagas, inclusive a relação de
empregados do FGTS e a guia de recolhimento da Previdência Social (INSS);
f) deverá fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços objeto desta
licitação e da execução da obra, rra ocasição da data de assinatura do instrumento contratual;
g) em providenciar o certificado de matrícula da obra junto ao INSS, e pela entrega da
respectiva CND na conclusão da obra, se fcr o caso,
h) em confeccionar e instalar as'placas indicativas, sinalizadores, as barreiras, os sinais
vermelhos, os sinais de perigo, os sinais de desvio dentre outros, sendo que estes materiais
deverão ser quantitativamente suficientes para gararrtrr a segurança das pessoas e da
execução da obra;

i) atender todas as orientações e cumprir as recomendações e notificações do agente
designado pelo CONTATANTE . ou da Comissão responsável pela fiscalização,
acompanhamento da obra, recebimento das etapas e definitivo da obra;
j) manter o Diário de Obras sempre em dia e apresentá-lo a cada semana para os agentes do

MUNICíPIO; E

k) guardar e disporribilizar, para eventuais fiscalizações futuras dos Orgãos de Controle da

Administração Pública, todos os documentos fiscai

executadas na forma deste instruntento contratual.

presa e das "o*h
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CLÁUSULA NONA - DAS PENALTDADES: O atraso injustificado na execução do contrato
sujeitará a Contratada, apos regular processo aciinrnistrativo, à penalidade de:
| - Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratação, até o limite de 20 (vipte) dias.
ll -Aaplicação da multa moratoria não impede que aAdministração rescinda unilateralmente o

Contrato e aplique as outras sançóes cabíveis
lll - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
a)Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa compensatória de até 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o tVunicípio de JURUTI pelo prazo de
até dois anos;

c.í)Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer
orgão ou entidade da Administraçáo Pública seja .na esfera federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, conforme Pârecer nu 871201í/DECOR/CGU/AGU e Nota no

20512011/DECOR/CGU/AGU e Acordãos n" 2.?1812011 e n' 3.75712011, da 1a Câmara do
TCU.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determiriarrtes da ounição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão do subitern anterior.
lV - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
V - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
Vl - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei no 8.666, de 1993..
Vll - A autoridade competente, na aplicação das sançóes, ievará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter eclucativo cja pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o principio da proporciorralidade.
Vlll -As multas devidas e/ou prejuízos causados.à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Divida Ativa e cobrados ludicialmente.
lX - Caso a Contratante deternrine, a multa devei'á ser recolhida no prazo máximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento cja comunicação enviada pela autoridade
competente.
X - As penalidades serão obrigaloriarnente registradas no Cadastro de Fornecedores do

ÍVlunicípio.

Xl - As sanções aqui previstas são independentes eritre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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CLÁUSULA DÉclMA - DA RESCISÃO;A rescisão contratuat poderá ser.
a) determinada por ato unilateral e escrito do MUNICíPIO, nos oasos enumerados nos lncisos I

à Xll e XVll do att.78 da Lei Federal no 8.666/93; e

b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no Processo Licitatorio, desde que haja conveniência
para o MUNICÍPIO.
| - inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pelo MUNICÍPIO, com as
conseqüências previstas.na cláusula nona.
ll - Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93,
sem que haja culpa ou dolo da, CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados, quando os. houver sofrrdo.
lll - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretará as conseqüências
previstas no art. 80, ambos da Lei Federal no 8^666/93.
lV - Constituem também motivos para rescisão do Contrato, aqueles previstos no art. 78 da Lei
Federal no 8.666/93.

PRIM DO MPANHAMEN Será
designado, pelo MUNICí PlO, atravas CF Secretaria Municipal lnfraestrutura, um Fiscal para
companhar e fiscalizar o presente contrato, ressalvado a aplicação do disposto no Edital da
Licitação no ............. 12022

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA VINcULAÇÃo: I ntegram o presente Contrato,
independente de transcrição:
| - Edital da TOMADA DE PREÇOS no xxx/xxxx,
ll - Proposta e documentos anexos, firmados pela CONTRATADA na presenta licitação

clÁusuta oÉcrrrne teRcenl - oR tectstlÇÃo epucÁver e oos casos olurssos:
Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes
deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei Federal no 8.666/93, Lei
Complementar 123106 e demais diplomas legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLIGAÇÃO: Este Contrato entrará em vigor após
assinatura e publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, cabendo ao CONTRATANTE
mandar providenciar esta pirblicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do
quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ Do FoRo:
12.1 - Para dirimir questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Juruti
- PA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, as partes assinam o presente termo em 3(três) vias de igual teor

e forma, diante das testemunhas abalro para que surta os devidos fins e efeitos legais.

deJURUTI-PA em __ de
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(Nome do Secretário)

(Representante legai da empresa)
(No da identidade)

Testemunhas 0í
Nome:

CPF: _
Assinatura.-

Testemunha 02

Nome.

CPF:

Assinatura:
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ANEXO XI - FORMULÁRIO DE CADASTRO

DADOS DA EMPRESA
CNPJ
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA
CAPITAL SOCIAL:
DATA DE INCORPO
INSCRI ESTADUAL.
CNPJ DA EMPRESA MATRIZ
ENDEREÇO COMPLETO

tÇÃo

CEP:
CIDADE ESTADO
TELE-FONES DE CONTATO
E-MAIL
DADOS DO SOGIOS ADMINISTRADOR.OU PROCURADOR
NOME

t QPf: - CARGO
TELEFONE EMAIL
DADOS BANCARIOS
BANCO:
AG NCIA:

OPE
CONTA
Documentos Necessários para Gadastro
Che D.teslILçge

Cartão do CNPJ
Cont. Social uivalente +

_F___.

RG e CPF dos Socios
Certidão N ativa Federal
Certidão N ativa Estadual e Dívida
Certidão N Munic le
Certidão Negativa do FGTS
Certidão N de Débitos

OBS. : O formulário deverá ser preenchido, preferencialmente, em computador ou em letras
deforma e legível.

(Assinatura do representante legal da ernpresa)
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ANEXO Xrr - MODELO DE SOLICITAçÃO Oe PAGAMENTO

Local e data

A(o) Senhor(a) Secretário(a) Municipal de

Referente a TOMADA DE PREÇOS N"XXXI2022

Encaminhamos em anexo a nota fiscal No no valor total de R$ (valor por extenso) para que seja

providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EMPRESA:

r DENTTFTCAÇÃO DA LrClrAÇAO (OBJETO)

NO DA NOTA:

NO DO CONTRATO:

r. l.

- - --rli
. r ltl'l'

Apresentamos em anexo as CND Trabalhista, de INSS, FGTS, Receita Federal e

Estadual no prazo de validade.

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Noda identidade do declarante)
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ANEXO X[r - MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂruCre COrVr

OS TERMOS DO EDITAL

Modalidade: Tomada de Preços no Y,,XX|2022

Data da Realização do Certame: _ de

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o no

sediada na (endereço completo), por seu representante legal, Sr.(a)

portador da Carteira de ldentidade no e do CPF

no DECLARA: pâra os devidos fins, que concorda com todos os

termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento,

julgamento das propostas de preços, habilitaçãolinabilitação e que temos pleno e total

conhecimento do edital e anexos'deste certame, não possuindo ainda, quaisquer restrições ao

caráter competitivo desta licitação.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e ciata

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)
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ANEXO XtV - MODELO DE DECLARAçÃO DE LOCALTZAÇÃO E FUNCTONAMENTO

Senhor(a) presidente(a ),

Eu, (nome do representante legal) portador(a) da cédula de identidade no

edoCPFno-,reSidenteedomiciliadono(endereçoCompleto),
DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa (nome

daempresa)CNPJN"-,eStálocalizadaeemplenofuncionamento
no (endereço completo) cidade de Estado

sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do

ramo de atividade da mesma.

DECLARO que assumo inteira responsabilidade por todas as informaçôes dispostas

nesta declaração, eximindo a Prefeitura tVlunicipal de JURUTI - PA de qualquer

responsabilidade sobre as informaçôes prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

(Fotos das lnstalações, Equipamentos, Estrutura, Logística e demais informações que julgar
necessário ao perfeito fornecimento dos produtos ou prestação dos serviços)

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)
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ANEXO XV -MODELO DE TERMO DE COMPROMTSSO DE COMBATE A CORRUPÇÃO e
AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

Modalidade: Tomada de Preços no XXX(2022
Data da Realização do Certame: _ de de .- às _:_hrs

A empresa signatária, rnscrita no CNPJ sob o No

sediada n (endereço completo), por seu
representante legal, Sr.(a)
ldentidade no

portador da Carteira de
e do CPF no , declara para

fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração
de adesão a princípios, atitudes e procedimentcs que possam mudar a vida política do País,
assim como anseia pela efetrva prática de tais principios;
- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de etica emprêsarial, que possam erradicar a

corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais. imorais e antiéticas depende de um esforço
dos agentes econÔmicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um
número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro e art. 90 da Lei
8.666/93 e alterações posteriores. se comprométe a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as açÕes e procedimentos necessários para que as pessoas que
integram as suas estruturas conheçanr as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu
nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na
condição de fornecedor de bens e serviÇos para a Prefeitura Municipal de JURUTI - PA.

2. Proibir, ou reforçar a proibição cle que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome
ou em seu benefício dê, comprorneta-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer
tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário
Prefeitura Municipal de JURU-Il - PA, nem mesmo para obter decisão favorável à os seus
negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pesÍioa ou organização que aja em seu nome,
seja como representante, agente, mandatária or.i sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer
meio imoral ou antiético nos relacionanrentos com funcionários da Prefeitura Municipal de

JURUTI . PA;

4. Evitar que pessoa ou organizaçáo que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça
qualquer relação de negocio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia

produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
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5. Não tentar, por qualquer meio, influrr na decisão de outro participante quanto a participar ou
não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Juruti - PA em qualquer apuração de suspeita
de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre
em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que

1. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu
conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em par1e, direta ou
indiretamente, informado e discutido com ou recebido de qualquer outro participante em
potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficiat das propostas:

2. Esta empresa e seus socios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as
regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas
físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia'produtiva, que constem de tais listas;

3. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e
informações para firmá-lo.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação
desta empresa e caracterizará o crime de quê trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo
do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Noda rdentidade do declarante)
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ANEXO XU - MODELO DE DECLA'{AÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SOCTO(S) /
DTRTGENTE(S) / RESPONSAVEL{ÉtS) rÉCMCOlS; NÃO É(SÃO) SERVTDOR(ES)
púBLrco(s) Do MuNrcípro DE JURUTT- pA

Modalidade: Tomada de Preços n" X)\X12022
Data da Realização do Certame. ___ de de AS hrs

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada na__ (endereço completo), por seu

representante legal, Sr. (a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA sob as penas da

lei, que o(s) empresário, socio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são)

servidor(es) público(s) da administração pública municipal de Juruti, não estando, portanto,

enquadrados no art. 90 inciso lll, da Lêi no 8.666/93, na havendo, também, qualquer outro

impeditivo para participar de licitaçôes e fiimar contrato com a administração pública.

Declaramos ainda, ter cíênÉia que "a falsidade de declaração, resultará na

inabilitação desta empresa e caracterizaia o.crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal,

sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas

previstas na Lei no 8.666/93 e altêra§ões posteriores, bem como demais normas pertinentes à

espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ANEXO XVil - MODELO DE DECLARAçÃO IDONEIDADE

t\Iodalidade: Tomada de Preços no XXX|2O22

Data da Realização do Certatne: __ de de _ às _:_hrs

Senho(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada na_ (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

lei, que inexiste qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de

licitaçÕes e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas

(Federal, Estaduais ou Municipais). Outros'Sim, declara §erem autênticos todos os documentos

apresentados.

Declaramos que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de

qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser

contratada por administração pública.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultarâ na inabilitação

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no

8.666i93 e alterações posteriores, bém como demais normas pertinentes à espécie".

Local ê data

Nome e assinat'.rra do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ANExo xvnr - MoDELo DE DEcLARAÇÃo ue ausÊttclA DE PRocESso JUDIcIAL
COM SÊNTENÇA DEFINITIVA

Modalidade: Tomada de Preços no XXX|2O22

Data da Realização do Certame. __ de de AS hrs

Senho(a) presidente(a),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no declara sob as penas da lei,

que esta empresa (incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s),

e/ou qualquer outro(s) responsavel(êis), independente da denominação) não estão

respondendo processo .judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas

governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou

formação de quadrilha.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitaÇão

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuÍzo

do enquadramento em outras figuras penais e das sançóes administrativas previstas na Lei no

8.666/93 e alteraçóes posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ANEXO XtX - MODELO DE DECLARAÇÃü DE AUSÊNCrA DE TMPEDIMENTOS PREVTSTOS

NO ARTIGO 29, INCISO !X E ARTIGO 54, INCISO I, AL|NEA "A'' E INCISO !I, AL|NEA'IA",
DA CONSTTTUTçÃO FEDERAL

Modalidade: Tomada de Preços no XXX|2A22

Data da Realização do Certame: _ de de às _:_hrs

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada na (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, declara sob as penas da lei,

que o(s) proprietário(s) e/ou socio(s) não exercem mandato eletivo, capaz de ensejar os

impedimentos previstos no artigos 29;'inciso lX e artigo 54, inciso l, alínea "a" e inciso ll, alínea

"a", da ConstituiÇão Federal.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracterizaráo crimeide que trata oArt.299 do Codigo Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n "

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie",

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ANEXO XX , MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LTCITANTE
RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS TNFORMAÇÔES E AS
coNDrçoES LOCATS PARA O CUMPRTMENTO DAS OBRTGAÇÕES DO OBJETO DESTA
LrcrTAçÃo

Modalidade: Tomada de Preços no XXX(2022
Data da Realização do Certame. _ de de AS hrs

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada na_ (endereço completo), por seu

representante legal, Sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

e do CPF no declara sob as penas da

Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições

locais para o cumprimento da obrigações do objeto àesta licitação, conforme determinado pelo

art" 30, inciso lll, da Lei no8.666/93 e alterações posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na

inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal,

sem prejuÍzo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas

previstas na Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à

espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Noda identidade do declarante)
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ANEXO XXr - MODELO DE DECLARAçÃ{! DE TNFORMAÇÃO DA ATTVTDADE DE MATOR

RECE!TA

Modalidade: Tomada de Preços nn ;:.XX12022

Data da Realização do Certame. _"__ ije de AS hrs

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa srgnatária, inscrita no CNPJ sob no

sediada n (endereço completo), por seu

representante legal, sr.(a) portador da Carteira de ldentidade no

edoCPFno-- DECLARA sob as penas da

Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na Classificação Nacional de

Atividades Econômicas/CNAE, representa a atividade cie maior receita desta empresa:

Codigo da CNAE:

Descrição da atividade

t .,.1 i- I

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de cleclaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo

do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n o

8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(No <la identiciade do declarante)
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ANEXO XXr! - MODELO DA SOLiCTTAçÃO DO ATESTADO DE ADTMPLÊNCIA
(Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa)

À
Prefeitura Municipal de JURUTI
Comissão Permanente de Licitação

Referência: Atestado de Adimplência

Senhor(a) Presidente.

Venho através do presente, solicitarATESTADO DE ADIMPLENCIA, para fins de
participação na Tomada de Preços n o XXX2O22, cujo objeto é a _.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

RESPONSAVEL LEGAL
RG:

CPF:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
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