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ANEXO II . ÍJIODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ No com sede na

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 Ít/unicipal de JURUTI (ou de

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

necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade Tomada de Preços no XXN2O22

(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 conciiçôes. coôfessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou

acordos, receber e dar quitação, podenclo,ainda; substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas

de iguais poderes, dando tudo por boni firrne e valioso, e, etrl especial, para (se for o caso de apenas

uma licitação).

l-ocai e data.

Nome e assinatura com firma reconhecida do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)

\,s
easiÀ +s cle 7'1



t;:'lADO DO PAR/i

t:nl:""t1 iti,l"::' :!,1D,- juRU ri
cN PJ ite 05.257. 5 55/00ü1-37

D T PARTAM E NTO D E LI C ITAÇÀO

ANEXO III . MODELO DE DECLARAÇÃO OE EruQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Modalidade: Tomada de Preços oo )/üX12022
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|2022, sob as sançóes administrativas cabíveis

e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) ÍVIICROEMPRESA, conforme inci c ldo art. 3il da Lei Complemêntar N Q 123, de 1411212006,

( ) EMPRESA DE PEQUENO POR] E, coníorme inciso ll do art. 3o da Lei Complementar no 123,

de 1411212006.

Declara, ainda, que a empresa está excluÍda das vedaçóes constantes do § 40 do art. 30

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

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

desta empresa e caracterizará o crime de que tratâ 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".

Locai e data

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

OBS:
í )Assinalar com um "X' a condiçáo da empresa.

2) Esta declaração deverá ser entregue (à).Comissào de Licitação, após a abertura da Sessáo,

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

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

e favorecido previsto na Lei Complemenlat 123!2006-

s'
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ANEXO tV - MODELO DE DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA

HABTLTTAçÃO

Modalidade: Tomada de Preços no XXX|2022
Data da Realização do Certamer 'de de AS _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 F:eços D.: Xt:<12A22, Declaramos ainda, ter ciência que "a
falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caruclerizará 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

norn'las pertinentes à espécie".

Local e data

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

,*,*, ,,
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ANEXO V - MODELo DE DEcLARAÇÃO DE cUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA

HABILTTAÇÃO pARe MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Modalidade: Tomada de Preços no XXXI2022
Data da Realização do Certame: -- de 

-- 

de AS 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 n'
e do CPF no DECLARA, para fins do disPosto no

subitem do edital, da Tomada de PreÇos no XXX1?-022, excetuando-se a eventual aplicação do

permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complernentar no 12312006 para a regularidade fiscal,

inexistindo qualquer fato impeditivo de sua parttcipação neste certame.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsi'Cade de declaração, resultarâ na inabilitação

desta empresa e caracterizará o crinre 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 nonnas perlinentes à espécie".

Local e data

Nome e assinatura cio representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)

c.
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ANEXO Vl - MODELO DE RESUMO DA 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 instruções e critérios de qualificação definidos no edital da Modalidade: Tomada

de Preços no XXN2O22

1 PROPONENTE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Fax:
E-Mail:

2 REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO

Nome:
CPF:
RG:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Profissão:
Endereço completo:

3. VALOR GLOBAL DA PROPCTSTA: R,$ (valor por extenso)

4. PFRAZO DE VAI-IDADE DA PROPOSTA:

5. PRAZO DE ENTREGA:

6. CONDIÇOES Oe PAGAMENTO.

7. DADOS BANCARIOS DA. EMPRESA:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identiclade do declarante)

*W
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ANEXO Vlt--CARTA [-!{Oi-ICSTA 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 preoaração da mesma e declaramos ainda que,

temos pleno conhecimenrc cjas condiç:óes erfi que se desenvolverão os trabalhos, e

concordanros com a totaiidade das ;-rstiuçÕes à' .critérios.de qualificação definidos no edital da

Tomada de Preços no XXX|2A2?-.

I

Validade da Proposta:

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

qualidade, dentro dos padrÕes exigidos, comprorÍetendo-se pela garantia do mesmo e/ou

substituindo os objetos entregues que apresentarem defeltos ou má qualidade.

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

Local e cata

Nome e assinatura do repr'esenlante legal cJa empresa

(No da icientidade cic declarante)

Página 5 'tl
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ANEXO V1t - MODELO DE DEcLARAÇÃO PE üUMPRIMENTO DO INCISO xxxlll DO ART.

70, GF/88

tr/odalidade: Tomada de Preços ns XXXI2022

Data da Realização do Certame: 

- 

de

Senhor(a) presidente (a),

de às _._hrs

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, sob as penas da Lei, que

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

desta empresa e caracterizará o crime de quç.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 data

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

não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (Oezoito) anos em exercício de atividade

noturna, perigosa ou insalubre, bem i:omo'não ultliz-a para qualquer trabalho ou atividade, menor

de 16 (dezesseis) anos, exceto na ;ondição dt, aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

conformidade com o inciso XXXIll do art. 70, da Constituição Federal e com a Lei no 9.854/99.

\fl
t
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ANEXO tx - MoDELo DE DECLARAÇAo DE tNExlSTÊNclA DE FAToS IMPEDITIVoS DA

HABTLTTAÇÃo

tr/odalidade: Tomada de Preços no XXXI2022

Data da Realização do Certame: 

- 

de

Senhor(a) presidente(a ),

de 

- 

às 

-:-hrs

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

ocorreu que a inabilite a participar da Tomada de Preços no XXX/2022, e que contra ela não

existe nenhum pedido de falência oLr recuperação judicial.

Declaramos ainda, ter ciêncra 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 figurâs penais e das sanções 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

(No da identidade do declarante)

,.,w." 71
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ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N"

PROC, ADM. NO

TOMADA DE PREÇOS NO XX)U2022

CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI ATRAVES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE E A EMPRESA 

-, 

PARAA

CoNTRATAÇÃO DE NOS TERMOS DA TOÍ\iIADA DE

PREÇOS N'XXX/2022

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

30.522.580/OOO1-48. com sede na cidade de Juruti, Estado do Pará, endereço na

- Bairro . denominada CONTRATANTE, neste ato

representada pelo sr. secretario Municipal xxxxxxx, brasileiro, RG XXXXXXXX e CPF

xxxxxxxxx, domiciliada e residente na XXXXXXXXXXX, n' XXXXXX, Centro, doravante

denominado simplesmente CONTRATÁNTE e a empresa , pessoa

1urídica de direito privado, inscrita n . CNPJ sob lo-.- com endereÇo à

Bairro , cidade de

, neste ato ' representada pelo seu titular Sr'(a)'

. CpF no , RG no . (nacionalidade),

(estado civil), residente e domiciliado na _, na presença de testemunhes

abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do Processo

Administrativo _/_, que originou a licitaçáo na modalidade ToMADA DE PREÇOS no xxx/xxxx,

mediante as cláusulas e condiçóes seguintes:

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

-, 

oo-

Rua..-=--,

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor total deste Contrato. para efeitos financeiros,

fiscais e orçamentários, será de R$ -- ,de

conformidade com a proposta vencedora da Licitaçãc de Tomada de Preços no xxx/xxxx.

| - Os quantitativos e itens apresentados no Termo de Referência e demais anexos do Edital são

estimados, Íicando a encargo da CONTRATADA sua conferência, bem como seu complemento

para integral execução do obieto licitado, sem aditiv! de preços.

ll - Ê de responsabilidade da CoNTRATADA, poí meio de seu Responsável Técnico, tomar

Drévio de todas as info rma cóes e das condicões locais para o cumprimento dasconhecimento
obriqacões obieto da licitaÇão e deste contrato , não podendo alegar desconhecimento destas na

execução da obra ou pleitear qualquer aditivo de preço

lll - Nos preços contratuais ofeÍecidos na proposta d

quaisquer ónus para a CONTRATê.NTE, todos os cust

em razão disso.
a CONI'RATADA, estão

os e despesas decorrent

incluídos, sem

"'o''tw'
PáSrna 5l de 71
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| - lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Tomada de

Preços no xxx,/xxxx, com seusAnexos, 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 cronograma físicojinanceiro.
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impostos e taxas de qualquer naturer,i, ,ii-ie direi;r o:.i indiretamente incidam no cumprimento do

presente contrato, bem como todo e (luaiiuuer serviço de terceiros eventualmente necessário.

cLÁusuLA TERCETRA - DO PRAZO E REGIME DE EXECUCÃO: O contrato para execução

terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, podendo ter seu ptazo

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

aprovação do MUNICíPlO.
I - O prazo para término da execução dos seryiços, conforme as necessidades, contados a partir

do recebimento da ordem de serviço.

ll - O início da obra dar-se-á em até 10 (deZ) diaS, apos a emissão da ordem de serviço pelo

Município de JURUTI-Parâ.
lll - LocAL DAS OBRAS. Zona urbana/zona rural de JURUTI-Pará.

lV - O presente contrato rege-se quanto ao regime de execução, pelas cláusulas constantes no

Editalde Licitação Tomada de Preços no xxx/xxxx, adotando-se o regime de empreitada por preço

global.

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

restrições, pela CONTRATADA, tutJO obrigatoriatnente atraves de profissionats devidamente

habilitados, capacitados e regularmunte inscritos(s)junto aô orgão(s) competente(s).

Vl - E de plena, exclusiva e total." responsabilidade da CONTRATADA a prestação e o

cumprimento de todos os serviçOs'e o fornecimento de todo o material, produtos, matéria prima,

estruturas, mão-de-obra, pessoal, ÍlaqHinário e,equipamento necessário à total execução do

objeto e demais atribuições, obrigaçôes.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, administrativos ou de outra natureza

(inclusive FGTS, INSS, PlS, SEGURO, dentre outros), resultante de qualquer vínculo

empregatício ou não.

Vll - Tais responsabilidades, ônus e ahrigações erir nenhuma hipotese poderão ser transferidos

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

CLÁUSULA OUARTA - DAS CONDICÕES DE ME NTO: O pagamento de cada etaPa

será efetuado no prazo máximo Oe 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, clos documentos fiscais, no Setor de

Contabilidade. O documento fiscal rJeverá ser do estabelecinrento 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 Gaso, a contribuição social relativa a

seguridade social.

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

Proposta Comercial.

LAQUINTA -DAD ORCAME ARIA: As despesas decorrentes do Presente

instrumento correrão por conta da seguinte dotação

EXERCICIO

orçamentária

Página e71
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cr-Áusula sExrA - DO DIREITO DE rtscaltzaÇÃO: o MUNIcíPlo através da

SECRETARTA MUNtCtPAL DE INFRAESTRUTURA exercerá amplo e total direito de fiscalização

sobre o objeto ora contratado, conforme previsto no Edital da licltaçâo, sendo quê isto em

nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA das suas responsabilidades civis, administrativas,

trabalhistas, fiscais ou penais.

| - A fiscalização será realizada pelo Fiscal do Contrato, designado pela Secretaria Í\/unicipal de

Obras através de Portaria.

CLÁUSULA SÉT IMA - DA ACEITACÃO DAS OBRAS ES ERVICOS: ConcluÍdas os serviços a

CONTRATADA solicitará por escrito ao MUNIC iPlO a emissão do atestado de capacidade

técnica, que deverá ser emitido no prazo máximo de 15 (quinze) dias

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPO NSABILIDADE DA CONTRATADA: Sent preluízo das demais

responsabilidades previstas no Edital de licitação ou nêste instrumento. a CONTRATADA

:;T;:'::J;1i;:";L"j::;'cimos ot, sup,:essões que o MUNrcíPro rearizar por escrito, em até

25% (vinte e cinco por cento) do val,-,r inicjal do iontrato;

b) pela contratação do pessoal, Íornecrmento de tocios os materiais, transporte, ferramental e

equipamentos necessários para ekecução dos serviços nos locais indicados no memorial

descritivo anexo ao Edital da licitação.

c) enr refazer, às suas expensas, todo e qualquer serviço reprovado por má execução, trabalho

defeituoso, ou com acabamento insatisfatório, benl corno por execuçáo fora das espêcificaçôes

técnicas, além de responder, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos. pela solidez e

sêgurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo;

d) em fornecer e obrigar os empregaclos a utilizarem os equtpamentos de proteção individual,

bem como as demais norfilas 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 Íornecer Anotaçáo de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços objeto desta

licitaçáo e da execuçãc da obra, na ocasição da dáta de assinatura do instrumento contratual;

g) em providenciar o certificado de matrícula da obra.lunto ao INSS, e pela entrega da respectiva

CND na conclusão da obra, se for o caso;

h) em confeccionar e instalar as piàcas indicatives, sinalizadores, as barreiras, os sinais

vermelhos, os sinais de perigo, oS Sinais dc desvio dêntre outros, sendo que estes mâteriais

deverão ser quantitativamente suficientes para garantir a segLtrança das pessoas e da execução

da obra;

i) atender todas as orientações e cumprir as recomendações e notificações do agente designado

pelo CoNTATANTE ou cla comissáo responsável pÊla fiscalização, acompanhamento da obra,

recebimento das etapas e definitivo da obra;

j) manter o Diário de obras sempre em ciia e apresentá-lo a cada semana para os agentes do

MUNICiPIO; E
k) guardar e disponibilizar, para eventuais fiscal

Administraçáo Pública, todos os oocunrentcs fi

executadas na forma deste instrumento contratual

izêÇóes futuras dos Órgãos de Controle da

scais e Jurídicos da empresa e das obras
!

ttfl
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CLÁUSULA NONA _ DAS PENALID ADES: O atraso injustiÍicado na execução do contrato

sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de.

| - Multa moratória de até 0,5% (rneio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

ll - A aplicação da multa moratoria não impede que a Administração rescinda unilateralmente o

Contrato e aplique as outras sanções 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 corno aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatoria de até 2Oo/o (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de JURUTI pelo prazo de

até dois anos;

c.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer

orgão ou entidade da Administr"ação PúbliCa, sejá na esfera federal, estadual, do Distrito Federal

ou municipal, conÍorrne Parecer.,.' n" 8712011/DECOR/CGU/AGU e Nota no

}OS]ZOI|]DECOR/CGU/AGU eAcordãos,n" 2.21Q12011 e n" 3.75712011, da 1'Câmara do TCU.

d) Declaração de inidorreidade para licrtar ou contlatar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,. que será concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Admirristraçâo pelos prejuÍzos resultantes e apos decorrido o prazo da

penalidade de suspensão do subitem anterior.

lV - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, apos 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 assegu rará 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 sançÕes, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,

observado o princípio da proporcionalidade.

Vlll - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a

serem pagos, ou recolhidos em favor do Municípicl, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobraclos judicialmente.

lX - Caso a Contratante determine, a multa cleverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

X - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do

It/unicípio.
Xl - As sanções aqui previstas saio indepenclentes etttre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,

no caso das multas, cumulativarnente, sem prejuízc de outras medidas cabíveis.

nos lncisds I

,an,"r$r,'

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÂO j A rescisão cglflatual poderá ser:

-; determinada por ato unilateral e escrito do MUNIt'.iPlCl, nos casos enumerados
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à Xll e XVll do art..78 tia Let Federal no 8.666/9íi; çr

b) amigável, por acordo entre as partes, medi:,inte autorização escrita e fundamentada da

autoridade competente, reduztda a termo no Processo Licitatorio, desde que haja conveniência
para o MUNICíP|O
| - inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pelo IUUNICíPIO, 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 sofrido. .

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 regcisão do Contrato, aqueles previstos no art. 78 da Lei

Federal no 8.666/93.

c SULA
designado, pelo MUNICíPIO, através da Municipal lnfraestrutura, um Fiscal

Será
para

companhar e fiscalizar o presente contiàto, ressalvado'.:'' a aplicação do disposto no Edital da

Licitação no .t2c22

CLÁUSULA DÉCIMA S DA VINCULACÃO lntegram o presente Contrato,

independente de transcrição: : -i

| - Edital da TOMADA DE PREÇOS rro xxx/xxxx; -
ll - Proposta e documentos anexos, firnrados peta CONTRATADA na presenta licitação

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA . DA LEGISLACÂO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS:

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes

deverão ser resolvidos entre as paúes 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 DÉC|MA QUARTA -_D_4t PUBLICAÇÃOj Este Contrato entrará em vigor apos

assinatura e publicação do seu extrato no Diário OÍicial da União, cabendo ao CONTRATANTE

mandar providenciar esta publicaçãrl no ptazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do

quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

12.1 - Para dirimir questões deccrrentes deste Corrtrato, fica eleito o Foro da Comarca de Juruti
- PA, com renúncia expressa a qualquer outro, por niais privilegiado que seja.

E por estarem assirn acordes, as partes'assinam cl presr-:nte termo em 3(três) vias de igual teor

e forma, diante clas testemunhas abaixo, pârãr Çuê surta cs devidos fins e efeitos legais.

de 

-.

JURUTI-PA em de
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lNome do Secreta,i.r)

(Representante legal da emPresa)
(Noda identidade)

Testemunhas 01

Nome
CPF:

Assinatura

Testemunha 02

Nome
CPF:

Assinatura
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ANEXO XI . FORMULA!{.IO DE CADASTRO

DADOS DA EMPRESA
CNPJ
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA:

CAPITAL SOCIAL:
DATA DE INCOR
INSCRI ESTADUAL:

CNPJ DA EMPRESA MATRIZ
ENDER COMPLETO
CIDADE:
TELE-FONES DE CONTATO:

INSCR

-C
I_--- Lr 

-.-_------ 
|

E-MAIL:
DADOS DO SOCIOS ADMINTSTRADOR OU PROCURADOR

NOME:
_-l

TELEFONE: ]L:

DADOS BANCARIOS

BANCO
AGÊNCIA:

oPERAÇÃO:
CONTA:

Necessários Cadastro
Descri

Cartão do CNPJ
Cont. Social uivalente +

RG e CPF dos Socios
Certidão ativa Federal
Certidão

Certidão

Estadual e Divrda

de Débitos

OBS. : O formulário deverá ser preenchido, preferencialntente, em computador ou em letras

deforma e legível.

---l

-t

(Assinatura do representante legal da empresa)

\ilN,
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ANEXO Xl! - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Local e data

A(o) Senhor(a) Secretário(a) Municipa lde

Referente a TOMADA DE PREÇOS NoX»U2022.

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

providenciado pagamento conforme rnformações abaixo:

EMPRESA:

r DENT| F|CAÇÃO DA LlCl-rAÇAO (OBJETO)

NO DA NOTA

NO DO CONTRATO:

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
(No da identidade do declarante)

L
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ANExo x1t - MoDELo DE DEcLARAÇÃo ExpRESsA DE TorAL coNcoRDÂnctl colt
OS TERMOS DO EDITAL

Modalidade: Tomada de Preços no XXXI2O22

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 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, habilitaçãoiinabilitação e que temos pleno e total

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

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

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

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

g.666/93 e alteraçÕes posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Local e clata

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)

Pá,Y*fl.",,
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ANEXO XIV - MODELO DE DECLÀRAÇÃC DF. J-,OCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Modalidade: Tomada de Preços no XXX/2022

Data da Realização do Cêrtame: 

- 
de de AS hrs

Senhor(a) presidente(a ),

Eu, (nome do representante legal) portador(a) da cédula de identidade n0

do CPF no 

--, 

residente e domiciliado no (endereço completo),

DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa , (nome da

empresa) CNPJ N'-- está localizada e em pleno funcionamento no

, (endereÇo completo) cidade de Estado

, sendo o local e instalaçôes adequados e compatíveis para o exercício do

ramo de atividade da mesma.

DECLARO que assumo inteir:a responsábilidade'por todas as informações dispostas

nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipalde JURUTI - PAde qualquer responsabilidade

sobre as informaçôes prestadas por êsta einprgT

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

empresa e carucleizatá 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 alteraçóes posteriores bem como demais normas pertinentes à espécie"'

(Fotos das lnstalaçóes, Equipamentcs, Estrutura, Logística e demais inÍormações que julgar

necessário ao perfeito fornecimento cJos produtos ou prestação dos serviços)

Local e dírta

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(No da identidade do declarante)

,,,W",,
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ANEXO XV -MODELO DE TERMO DE COMPROíI,I|SSO DE COMBATE À COnnUeçÃO e lo
CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

Mlodalidade: Tomada de Preços no XXX|2O22

Data da Realização do Certame. ---- de AS hrs

Senho(a) presidente(â),

de

A empresa

representante legal, sr.(a)

signatária, inscrita no CNPJ sob o N'
(endereço completo), por seusediada na

, portador da Carteira de

ldentidade no _-, e do CPF no 

-, 

declara para

frns 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 procedimej'ltos que'possam mudar a vida política do País, assim

como anseia pela efetiva prática de rais princípios;

- Dese.josa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupÇão

do rol das estrategias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, intorais 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 Código Penal Brasileiro e art. 90 de Lei

8.666/93 e alteraçóes posteriores, se compromete a.

1. Adotar, ou reforçar, todas as açôes e procedimentos necessários para que as pessoas que

integram âs suas estruturas conheÇam as leis a que estâo 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 de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome

ou em seu beneÍicio dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer

tipo de vantagem paÍimonial ou extrâpatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionárto

Prefeitura Municipal de JURUTI - PA, nem mesmo para obter decisão favorável à os seus

negócios,

3. Proibir ou reforçar a proibiçáo de que qualquer pessoa ou organtzação que aja em Seu nome,

seja como representante, agente, mandâtária ou sc,b qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio

imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da Prefeitura Municipal de JURUTI -

PA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em scu nome ou em seu benefício estabeleÇa

qualquer relação de negócio 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, lnfluir na clecisão cJe 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 elaboracia de maneira in<jependente e que o seu

conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, inforrnado 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

oficial das propostas;

Z. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as

regulamentações pertinentes a valores socios-ambientals, bem como não contrata pessoas

físicas ou jurídicas, dentro de sua .r6"lsrprodutiva, qtre constem de tais listas;

3. Está plenamente ciente do teor e da exte-fisão deste dcÍcumento e que detém plenos poderes e

Declaramos ainda, ter ciência q.ue "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 xvr - MoDELo DE DEGLARAÇÃo QUE o(S) EMPRESÁRIo / Soclo(S) /
DtRlcENrE(S) / RESpONSÁVEL(ErS) rÉCNTCO(S) NÃO E(SÃO) SERVIDOR(ES)

PUBLTCO(S) DO MUNICIPIO DE JURUTI- PA

Modalidade: Tomada de Preços n'XXX|2O22
AS hrsdeData da Realização do Certame: 

- 

de

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa , signatárta, inscrita no CNPJ sob

(endereço completo), Por

no

, sediada

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 ,,rnunicipal de Juruti, não estando, portanto,

enquadrados no art. 9o inciso lll, da Lêi no 8.666/93, na havendo, também, qualquer outro

impeditivo para participar de licitações e firmár contrato com a administração pública.

Declaramos ainda, ter ciêricia 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 enquaciramento 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)

SEU
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ANEXO XVll - MODELO DE DECLARÂÇÃO IDONEIDADE

Modalidade: Tomada de Preços n'XXX|2O22
Data da Realização do Certame: .- de de AS hrs

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob no

(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 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). Outrossim, declara serem. autênticos todos os documentos

apresentados

Declaramos que ficanros obrrgados 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 falsiciade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracterizará o crinre 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 clo representarile legal cla empresa

(l.,io da identidade do declarattte)
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ANExo xv!!t - MoDELo DE DECLARAÇÃo DE AUSÊNGIA DE PRocESSo JUDICIAL

coM SENTENçA DEFINITIVA

Modalidade: Tomada de Preços no Y\XX|2O22

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)

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

e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denomtnação) não estão respondendo

processo judicialmente com sentença' .definitivâ, em quaisquer esferas governamentais,

relativamente a fraudes em''licitâçôes públicas," danos ao erário público e/ou formação de

quadrilha.

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

Cesta empresa e caracterizará o crime de que trata o Aí. 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 cio representante legal da empresa
(No da identidade do declarante)
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ANEXO xtx - MODELO DE DECLARAçÃO DE AUSÉNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS

No ARTIG o à},INGISo Ix E ARTIGO 54, INCISO I, ALINEA'.a'. E INCISO II, ALíNEA.IA.,,

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

tvlodalidade: Tomada de Preços na XXX|2O22

Data da Realização do Certame: 

- 

de de às _:_hrs

Senho(a) presidente(a ),

A empresa signatarra, inscrita no CNPJ sob no

sediada na- (endereço completo), por seu

"r"* 
, portador da Carteira de ldentidade no

e ,Jo 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 29r 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 caracterizará o crirrre de que trata o Ar1. 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, bern 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 corúPRoVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE

RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÔES E AS

coNDtÇoES LOCATS PARA O CUMPRTTúENTO DAS OBRIGAçOES DO OBJETO DESTA

LtcrrAçÃo

tModalidade: Tomada de Preços n'XXXI2022
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 recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para

o cumprimento da obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso

lll, da Lei no8.666/93 e alterações ptlsteriores.

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
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Nome e assinatura do representante legal cla empresa
(No da identidade do declarante)
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ANEXO XXI . MODELO DE DEGLARAÇÃO DE INFORMAçÃO DA ATIVIDADE DE MAIOR

RECEITA

Modalidade: Tomada de Preços no XXX|2022

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 a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na Classificação Nacional de

Atividades Econômtcas/CNAE, representa a atividade de maior receita desta empresa:

Codigo da CNAE.--_-4=--
Descrição da atividade

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 n o

8.666/93 e alterações posteriores, bem comodemais normas pertinentes à espécie"'

Local e ciata

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(Noda identidade do declarante)
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ANEXO XXII - MOOELO OA SOLICITAÇÃO DO ATESTADO DE ADIMPLÊNCN
(Este documento deverá ser elaborâdo em papel timbrado da empresa)

À
Prefeitura Municipal de JURUTI
Comissâo Permanente de Licitação

Referência: Atestado de Adimplência

Senhor(a) Presidente.

participaçáo na Tomada de Preços n " XXX12022' cujo ob1eto é a

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE.

RESPONSÁVEL LEGAL:

RG:

CPF:

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
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Venho através do presente, solicitar ATESTADO DE ADIÍVIPLENClA, para fins de
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