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ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO - CPL- PMSB/MA
Contrato no / - CPL. PMSB/MA

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL QUE
ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BÊRNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, PESSOA JUrídiCA dE
Direito Público lnterno, inscrita no CNPJ n" 06.125.389i0001€8, com sede na Pça Bernardo
Coelho de Almeida 863 - Centro - Sáo Bemardo-Ma, doravantê denominada CONTRATANTE,
neste ato, representada por,
residenteedomiciliadonacidade-,nousodesuasatribuiçõêslegais
que lhe confere poderês para celebrar com a êmpresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na
xxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ no xxxxxxxxxx e inscriÉo estaduâl no xxxxxxxxxxxxx., neste ato
.â^.êêÂ^tâ.{â lÉl^ êê.' /a\ wvvvwvw /a\ vvvwvvv .êê,.1ô^tô ô 

^^mi^iliâlt^ ^â
xxxxxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxx, inscrito no CPF no xxxxxxxxxx, Carteira de ldentidade
RG no.xxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, têm entrê si .iusto e pactuado, nos
termos contidos na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO n' OO1I2O2O, e PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' 2020010O4 que se regerá pela Lei n.o 8.666/93, mediante as cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O pÍesente CONTRA-i O tenl por base legai o
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'20200ím4 -CPL-PMSB, tendo por objeto os servicos de
Pavimentacão de Vias Urbanas, no município de Sáo Bemardo/MA lntegram o presente
contrato, independentemente de transcriçáo, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratadâ.
Conforme preceituar o artigo 55 inciso Xl dê vinculaÉo ao edital de licitaÉo ou termo que a
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do lic,tante vencedor.

CLÁüSULA SEGUNDA - REGIME DE ExEcuçÃO E PREço Â obra ser-á exeü.rtada r1o

regime de empreitada por preço global de malerial e mão de obra, ineâjustável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS OE REFERÊNCIA As despesas decorrentes da

da p!'êsente licitação mrrerão po!" conta de Recu!'sos Federal - CONVENIO NR. 8832
Dotaçáo Orçamentária:
02-Poder Executivo
os-Secretaria Municipal de lnfra Estrutura e Serviços Urbanos
1s.452.0780.1003.0000 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANA E ESTRADA

VICINAIS
..t-tYUU r.\J\J - \-rutA§ ç ll r§tdrclwcs

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente contrato é de R$ 

- 

(

), que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, já inclusas todas
as despesas referentês à salários, adicionais. encârgos sociais. trabalhistas, previdenciários,

tributários e securitários, uniformês, equipamentos, fiscalizaÉo e demais despesas diretas e

indiretas. O valor global será Íixo e irreaiustável.

I
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CLÁUSULA QUINTA. PRAzoS DE INícIo, DE ETAPAS DE ExEcUçÃo, DE coNcLusÂo,
DE ENTREGA, DE OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

PROCESSO Cxoo\Ôs
MODALIDÁDE

PREFEITURA MUNTCTPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CúUSULA QUARTA - GARANIAS ExrcrDAs PARA A PLENA ExEcuçÃo Do
CONTRATO - Para a plena execuÉo do presente contrato a CONTRATADA deverá
apresentar comprovante dê prestaÉo de garantia de 50Á (cinco por cento) sobre o valor total
dos serviços, observado o prazo de ate 5 (cinco) dias consecutivos, conforme disposto no art.
56 da Lei Federal no 8.666/'1993, que lhe será restituída por ocasiáo da aceitaÉo dêfinitiva da
obrâ coníorme observadas as exigências constantes neste contrato, como a verificação da
existência de multas contratuais previstas na Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando ocrÍrêrem aumentos no valor inicial do contrato, por
aditivos contratuais ou outras razões de acréscimos de valor, a garantia deverá ser
complementada em moeda conente, em cada caso, com 5% (cinco por cento) dos valores
acrescidos.

PARÁGRAFO SEGUi|DO O COTITRATANTE íeteÍá tarlrlÉrll 5% (cir.rco po. certto) do vaior de
câda fatura como garantia suplemêntar. Esses valores retidos como garantia seráo restituÍdos
à CONTRATADA por ocasião do recêbimento deÍinitivo, após a verificaÉo da existência de
multas contratuais previstas na cláusula sétima.

PARÁGRAFO TERCEIRO No caso de rescisão do presênte mntrato, com base na cláusula
décima sêgundã, não será devolvida qualquer tipo de garantia que será apropriado pelo
CONTRATANTE

"{

O píesente contrato entrará eÍn vigor na data de sua assinatura e findar se á no dia
I I , podendo ser pronogado, após manifestaÉo das partes envolvidas,

mediante Termo Aditivo, conforme ârtigo 57, inciso l, da Lei n'8.666/93, e suas alteraçóes

Os prazos dos itens, atividades ou etapas de execuÉo serão definidos pelo cronograma físico-
financêiro apresentado pela CONTRATADA e aprcvedo pelo CONTRATANTE, que é parte
integrante deste contrato.

O prazo de conclusão da obra será de ( ) dias coÍridos, ccntados a partir da
deta estebelecida excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.

O prazo de entrega será o da conclusão da obra, e o termo de recebimênto provisório será
assinado pelas pertês dêntro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA
que deu ciência da conclusáo da obra.

O prazo de observaÉo será de 90 (noventa) dias após o re€bimento provisóric da obra;
período em que a CONTRATADA é obrigada a rêparar, corrigir, removêÍ, reconstruir ou
substituir às suas expensas no total ou êm perte, o objeto do contrâto em que se veÍificam

O recebimento definitivo será logo após o término do prazo de observaçáo, mediante
circunstanciado assinado pelas partes.

CLÁsuLA SEXTA. Dos AcRÉSiMoS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas mndições contratuais, os rmos
ou supressões que se Íizerem nec.essários no fornecimento dos materiais, obj deste
contrato, até 25% (vinte e cinco) por cênto do valor inicial atualizado do contrato, em
obsêrvância ao art. 65 § 1' da Lei 8.666/93.

CúUSULA SEIMA - DA FISCALIZAçÃO

vícios, defeitos ou inconeções resultantes da execuÉo ou de materiais empregados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

A ÍiscalizaÉo do Contrato será efêtuada oelo servidor oue poderá a oualquer
têmpo, determinar o que Íor necessário à regularizaÉo da falta do Íomecimento observando,
bem como propor a aplicaÉo das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSULA OITAVA. Do PAGAMENTo
O pagamento será efêtuado após cada mediÉo e apresentaÉo da Nota fiscal e planilha da
mediÉo conespondente aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está devidamente
atestada pêlo Setor Competente e será efetivado no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da
data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante transferênciâ banúria em conta corrente da CONTRATADA sob o n'_,
Agência _ do Banco uma vez salisfeitâs as condiçôes estabelecidas neste
Contrato.

PARÁGFÁFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorida na documentação fiscal será
motivo de correÉo por pârte da CONTRATADA e haverá, êm decorÍência, suspensão do
prazo de pagamento até que o problema seja deÍinitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a COIITRATADA deverá compro,r'ar
sua regularizaÉo Íiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de
debito - CND. Bem como, manter coníorme artigo 55 inciso Xlll da obrigaçáo dâ contratada de
manter, durante toda execução do confato, em compâtibilidãdê com as obrigaçóês por eles
assumidas, todas as condigões de habilitaÉo e qualiÍicaÉo exigidas na licitaçáo.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRÂTANTE náo pagará iurcs de IroÍa por atÍaso r1o
pagamento, cobrado através de documentos náo hábil, total ou parcialmente, bêm como por
motivo de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

CúUSULA NONA . DO REAJUSTE
O vâlor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se
h^, ,wô. â' 'mêô1^ â' '+^.i7â.1^ ^êl^ ^^,,ô.^^ tra.lâ.âl

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS oBRIGACÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execuÉo do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administraçao que será
responsável pelo acompanhamento e fiscâlizâÉo da execuÇão do objeto do oresente contrato.
Ao servidor designado, compete entre outras obrigaçôes, veriÍicâr a qualidadê, inviolabilidade
das embalagens, estado de conservaÉo e validade dos produtos, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas a execuÉo do contrato dêterminando o que foÍ
necessário a regularizaÉo dâs faltas ou defeitos observados;
c) Fome@r a quâlquer tempo e com o M€ximo de presteza, mediante
solicitaÉo escrita da CONTRATADA, inÍormações adicionais, para diÍimir duvidâs e orienta-la
em todos os câsos omissos;
d) As decisóes e pÍovklencias que ultrapassarem as competências, do
representante devêrão ser solicitadas, a seus superiores em lempo hábil para ado
medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso ll, alíneas a e
Lêi 8.666/93.

^. :rrÂ.r. . ^;^rr.. Ãr^ ^Á^t^r^Ã

O presentê Contrato não poderá seÍ objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

ITM "tüL,rAri

I pnocess

I moort-tonor-
I vtsrc
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DO

a) Entrêger os serviços obieto deste contrato mêdiante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Fomecimenlo e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de
Administreção, em estrita observância a sua proposta e ao Anêxo Vl, observando a qualidade.

c) Mânter preposto com anuência da AdministraÉo Municipal na localidade da prestâÉo do
serviço para representá-lo na êxecução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompânh eÍ e íscalizaÍ a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal dê AdministraÉo, quando solicitado;
d) Observar o horário do expedientê administrâtivo, compreendido entre 14:00 h as '12:00 mmo
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir Íielmente o estabelecido nas clausulas e condições do prêsente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaÉo em vigor
para perfeita execuÉo do contrato;
f) arcar com todas as despesas, exigicias por lei, relativas ao ob.ieto do contrato respondencio
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrâto
e outros correspondentes,
g) Responder pelos danos câusados diretamente a âdministrâção ou a terceiros, decorrentes
de sua culpe ou dolo na execuçáo do contrato não excluindo ou reduzindo essa
rêsponsabilidade em face da fisc€lização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Administraçac;
h) RepaÍar, conigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se veriÍicárem vícaos, defeitos ou inconeçóes resultantes da êxecuÉo.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações
ora êstabêlêcadás sujeitârá a CONTRATADA as sançóes previstâs na I ei Federal no 8 66/93
aplicando nos artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRTMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato
sujeitará a CONTRATADA, à multa de mora conespondente a 0,3% (três centésimos por
cento) ao dia, sob[e o valoÍ do fomecimento, até o limite de 10oÁ (dez por cento).

PAúGRAFO SEGUNDO - Aiénl da multa indicâda r.u parágraío anterioÍ, á CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hiÉtese de inexecuÉo total ou
parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de '10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão tempoÍáÍia de participaÉo em licitaÉo e impedimento de contratar com a
â.{mi^iêt.â^6^ ^^. ^râ,^ ^ã^ ê.,^ô.i^. â n, /.{.\;c\ ân^c

d) Dêclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo Pública ênquanto
perduraÍem os motivos determinantes da puniÉo.
e) As sançÕes previstas nas alíneas'a','C e "d' podendo ser aplicadas conjuntamenle com a
prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - ADós a aplicaÉo de qualquêr penalidade será feita comunic€çáo
escrita à CONTRATADA e publicada no iomal OÍicial do Estado, constando o fundamento

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A inexecuÉo total ou parcial deste contrato enseja a sua Íescisáo, com as conseqüênc
contratuais e âs previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especiÍicações, proietos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do Íornecimento, nos prazos estipulados;

legal, excluídas os casos de aplicaÉo das penalidades de advertências e multa de mora.
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d) - o atraso injustificado no início da obra. sêrviço ou Íornecimento:
e) - a paralisaÉo do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associaÉo da CONTRATADA com
outrêm, a sessão ou transfêrência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaÉo
náo admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emânadas pelo sêrvidor a comissão
designada para acompanhar e fiscâlizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipâl
de Sêcretaria Municipal de AdministraÉo;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuÉo, anotades na forma do § 1'do art. 67
desta Lêi Federal n' 8.666/93;
i) - a decrêtaÉo ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissoluÉo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a altêrâÉo social ou a modiÍicação da finalidade ou da estrúura da CONTRATADA, que
prejuciique a execuçáo do contrato;
l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo mnhecimento, justÍficadas e
determinadas pela máxima autoridade da esÍera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contralo;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acanetando modificação do valor
inicial do contrato além do limite peÍmitido no § 1o do aÍt. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execuçáo, poí oídeÍn escíita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grâve perturbação da ordem
interna ou guêÍTa, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizaçÕes pelas sucêssivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstâs, assegurado â CONTRATADA, nêsses
casos, o direito de optar pela suspênsão do cumprimerúo das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situaçáo;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já rêcebidos salvo em caso de calamidade públicâ, grave
perturbaÉo da ordem intêma ou guena, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspênsão do cumprimento de suas obrigações até quê seia normalizada a situaÉo;

PARÁGRAFO PRlihElRO - Os casos de rêscisão contratuai serão Íornralmente motivados |los
autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNoO - A rescisão deste Contrato podeíá ser:
a) determinada por ato unilaleral e êscrito da AdministraÉo nos casos
enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) gmigável, por acordo entre as parte§, reduzidas a termc no processc de
licitaÉo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTET
judicialmente, nos termos da legislação.

CúSULA DÉCIMA OUARTA. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços dêverão ser entregues conforme Cronograma constânte nos anexos planilhas
orgamentárias. partê integrante deste.

PARÁGRAFO PRIUEIRO - O objeto do contíato será recebido conforme Cláusula Décima,
sendo que os serviços que não satisfizerem as clndições citadas na proposta e no edital ser
recusados e colocados a disposiçáo da @NTRATADA, para serem conigidos, dentro
prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A cÍitério da PÍefeitura Municipái de SÃO BERi{ARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços re.,eitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a

vez, o contrato poderá ser Íescindido. A CONTRATADA seÍá notificada para regularizar no
prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penâlidades previstas no
Art. 87 da Lei n" 8.666/93;

lPil .rtt*oir:-l
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CLÁSULA DÉCIMA QUINTA. DAs ALTERAçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas JustiÍicativas, no caso previsto no art. da Lei
n'8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIi,A SEXTA. DA PUBLIcAcÃo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE
píovidenciará a publícaÉc em resumc, Co presente Contato.

CLÁUSULA SÉniiA. Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para
dirimir dúvidas ou pendências resultantes deste Contrâto.

E por esterem de acordo. depois de lido e achado conforme. foi o presente
instrumento lawado em 3 (tÍês) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas
abaixo.

SÃO BERNARDO(MA), dE

CONTRA-IANTE CONTRA-iADA

TESTEMUNHAS

CPF
CPF

I M00ALTDADE_

PREFETTURA MUr{rCXpAL DE SÃO BE{NÊnOO
ESTADO DO MARAilHÃO

CI{PJ: 06.125.389/O001-88

de-

9,
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TOMADA DE PREçO No 001/2020
ANEXO

DECLARAçÃO DE VISTORIA

Declaramos para fins de participação na LicitaÉo TOMADA
DE PREÇO no OO1|2O2O, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/MA- que a
empresa.............. representada pelo S(a).

..............portador do RG n'............. efetuou vistoria na unidade
onde deverá ser Pavimentação de Vias Urbanas, no municipio de São Bemardo/MA,
conforme especiÍicaÇôes constantes do 'ANEXO l- Termo de Referência (PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA)' do Editâl_o quâl dêu origem a TOMADA DE PREçO Os serviços sêrão
realizados no Município de SAO BERNARDOJú4, temos conhecimento das peculiaridades da
região, para aferiçáo das condições técnicas e operacionais, quantidadês, equipamentos e
técnicas necessários a perferto e integral desenvolvimento/execuÉo da obra e/ou serviços e
previu, na planilha orçamentária apresentada, todos os custos inerentês à execuçáo do objeto
deste Edital.

Itlunicípio, (dia, mês e ano)

Assinatura e nome do representante legal da empresa

Obs.: Estê atestado dêvêrá sêr apresentâda êm papêl timbrado da licitante, pare âssinatura
do Servidor responsável

4
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ANEXC IV

DECLARAçÃO DE INENSTÊNCIA DE FATO
rirPEDrnvo DA HABtLtTAçÃO

TOMADA DE PREçO no 001/2020- CPL

Local e Data

(assinatura do responúvel pela empresa)

PRocEssü_.fu$ç-q.]Lqsg 
I

A Empresa.. .....,CNPJ No

sediada ......................(endereço completo),........... declara, sob as
pênas da Lei, nos termos do § 2" do an 32, da Lêi n 8 666/93, quê até a presente data
inexistem Íatos impeditivos para sua habilitaçáo no presente pÍocesso licitatório TOMADA DE
PREÇO n" OO1|2O2O, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou
concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

fr
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ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

À
PreÍeiturâ Municipal de SÁO BERNARDO
Att: Comissão Permanênte de LicitâÉo - CPL

TOMADA DE PREçO no 001/2020- CPL

Na qualidade de representante legal da empresa
inscrito no CNPJ sob o no

,credenciamos o Sr. (A) _, portado da RG no

edoCPFno-,paranoSrepresentarnalicitaÉoem
referência, com poder para formular ofertas, lances de prêços, recoÍTer, renunciar a recursos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certâme em nome da representada.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

I



Ptí 'F'iri
PROCESSO, oJa c\\o,clq-
M0DALIDADE--

PREFEITURA MUNIqPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARAT{HÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

RDO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empíesa ..., sÍgnatária, inscrita
no CNPJ sob o n.o sediada na ..................(endereÇo
complêto)..................., por intermédio de seu reprêsêntente legal, o Sr. (a)

........., portador do Documenlo de ldentidade n' .............................. e do CPF
no .................................. DECLARA, para os Ílns do disposto no subitem ............ do êdital, do
TOMADA DE PREÇO no OO1l2O2O, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da
Lêi que esta emprêsa, nê prêsêntê data é considerada:

l. ( ) MICROEMPRESA, conformê inciso ldo art. 30 da Lei Complementar no í23, de

lttl'lZ2OO6;

ll.( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso ll do art. 30 da Lêi
Complêmentar n' 123, de 14t1212006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações
constantes do § 40 do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

OBS:

1) Assinalar com um "X" a condiçáo da empresa

2) Esta declaraÉo deverá ser entÍegue à Comissão, aÉs a abertura da sessão, ântes
ê sêparadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta dê Prêços) exigidos nesta
licitaÉo, pelas empresas que pretenderem se bênêficiar nesta licitaÉo do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lea ComplemenlaÍ n" 123DO6.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88
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ANEXO V[

DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAçÂO TRABALHISTA DE MENORES

I ocâl e detâA

Prezados Sênhores,

Dcclaramos, sob as penalidades cabíveís, que não mêntemos ern nosso
quadro de pessoal menorês de 18(dezoito) anos em horário noturno ou em sêrviços perigosos
ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16(dezesseis) anos,
salvo na condiÉo de apÍendiz, a partir de 14(quatotzê) anos se for o caso.

^r^h^i^.-áô^r^

_(assinatura autorizad

SÃO BERNARDO, em 09 de janeiro de 2020

I trtooruonor-

_(nome e cargo do signatário)_
_(nome da emprêsâ)

(endereço)_

e


