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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BE

ESTADO DO MARANHÃO .
DE

CNPJ: 06.125.389/0001-88i VISTO

ANEXO II
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' - CPL. P]\TSB/M,,I

Contrato n" / - CPL- PMSB/I}IÂ

MINI.I'TA DO CONTRA'I'O DE [,MPRT,I'T'ADA GLOBAI,

CONTRATO Df, EMPREI'I'ADA GLOBAL
QT]E ENTRE SI FAZEM, DE T]M LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO
BERNARDO/MA E DO OT]TRO LADO A
EMPRESA........

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, PCSSOA JUTídiCA

de Direito Público lntemo, inscdta no CNPJ n' 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bemardo
Coelho de Alrneida 863 Centro São Bernardo-Ma- doravante denominada

, residente e domiciliado na cidade , no uso de suas

atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empÍesa xxxxxxxx)ooo(x)o(xx,
sediada na xxxxxxx)ooc(x inscrita no CNPJ n' )ooo(xxxxxx e inscrição estadual no

xxxxxxxxxxxxx., neste ato representada pelo seu xxxxro<x, xxxxxx (a), xxxxxxx (a),xo<xx»r.
residente e domiciliado na xxxxxxxxos)q Município de xxxxr>ooo<, inscrito no CPF no

xxxxxrcoooq Carteira de ldentidade RG no.ro<xxxxxxxr. doravante denominada
CONTRATÂDA, têm entre si justo e pactuado. nos termos contidos na proposta objeto da
CONCORRÉNCI A, n' 00212020, e PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 202006003 que se

regerá pela Lei n.o 8.666193, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O pÍesente CONTRATO tem por base legal o
PROCESSO ADMINISTRATM N" 20200600HPL-PMSB, tendo por objeto os serviços
de Pavimentação Asfaltica, no município de São Bemardo/MA lntegÍarn o prosente contrato,
independenternente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme
preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou
inexigiq ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO E PREÇO A obra será executada n

regime de ernpreitada por preço global de matenal e mào de obr4 irreajustável

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor globat do presente contralo é de R§

), que o CONTRATANTE pagarâ à CONTRATADA, já inclusas

todas as despesas referentes à salá,rios, adicionais, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, tributiários e securitários, uniformes, equipamentos, fiscalização e demais

despesas diretas e indiretas. O valor global será fixo e ineajustável.

CLÁUSULA TERCf,IRA - DOS RECURSOS FINÀNCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIÁ: As despesas decorrentes da contÍatação da presente

licitação correrão por conta de Recurso: CODEVASF -COMPANHIA DE DESENV. DO
VALE DO SAO FRANCISCO. N" / ANO DA PROPOSTA: 056019/2019. CV N"
8.474.00/2019 - SICONV N. 897362

Dotação Orçarnentária

0,fi 1ç

CONTRATANTE, neste ato, representada por, _,

(



PREFETTURA MUT{ICIPAL DE SAO BERNA
ESTADO DO MARAT{HÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PM . FOLHA NO

PROCESSO .g.OJ)<Íd Í ) )
ODAUDAD

VISTO

O2-Poder Executivo
05-Secretaria Municipal de Infra Estmtura e Serviços Urbanos
15.451.0780.1007.0000 - PA\,.IMENTAÇÀO DE VIAS URBANAS
44905 1.00 - Obras e Instalações

CLÁTISULA QUARTA - GARANTIAS EXIGIDAS PARA A PLENA ExI,CUÇÃo Do
CONTRATO - PaÍa a plena execuçâo do presente contrato a CONTRATADA deverá
apresentar comprovante de prestação de garanúa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos
serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, conforme disposto no art. 56 da
Lei Federal n'8.66611993, que lhe será restituída por ocasião da aceitagão definitiva da obra
conforme observadas as exigêncizu constantes neste contrato, como a verifioação da eüstência
de multas contratuais preüstas na Lei 8.666193.

PARÁGRÀFO PRIMf,,IRO - Quando ocorlerem aumentos no valor inicial do contrato, poÍ
aditivos contratuais ou outras razões de acÍéscimos de valor, a garantia deverá ser
complernentada em moeda corrente, em cada caso, com 5%o (cinco por cento) dos valores
acrescidos.

PARAGRAFO Sf,GUNDO O CONTRATANTE reteÍá tambem 57o (cinco por cento) do valor

de cada fatura como garantia suplementar. Esses valores retidos como garantia serão restituídos

à CONTRATADA por ocasião do recebimento definitivo, após a verificação da existência de

multas contratuais previstas na cláusula setima.

PARÁGRÂFO TERCEIRO No caso de rescisão do presente contrato, com base na cláusula

décima segund4 não será devolvida qualquer tipo de garantia que será apropriado pelo

CONTRATANTE.

CI,ÁI]SLILA QTIINTA - PRAZOS DE INiCIO, DE ETAPAS DE EXECTIÇÂO, DF,

CONCLUSÃO, DE ENTREGA, DE OBSERVAÇÂO E DE RECEBIMf,NTO
DEFINITIVO.

O presente contrato entraÍá ern vigor na data de sua assinatua e findar-se-á no dia
podendo ser prorrogado, após manifestação daq partes snvolvidas,

mediante Termo Aditivo, conforme aúigo 57, inciso I, da Lei no 8.666/93, e suas alterações

Os prazos dos itens, atiüdades ou etapas de execução serão definidos pelo cronograma fisico-
financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, que é parte

integÍante deste contrato.

O prazo de conclusão da obra será de ------ t--------) dias corridos, contados
data estabelecida excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.

O prazo de entrega seú o da conclusão da obr4 e o teÍmo de recebimento proüsório será

assinado pelas paÍtes dentÍo de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA
que deu ciência da conclusão da obra.

O prazo de observação será de 90 (noventa) dias após o recebimento proúsório da obra; período
em que a CONTRATADA é obrigada a ÍeparaÍ, corrigiq remover, re.construir ou substituir às

srürs expensas no total ou em paÍte, o objeto do contÍato em que se verificam vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Ir



PREFEITURA TI{UNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARÂNHÃO

CNPI: 06,125.389/0001-88

]M . FOLHA NO 93
PÍlOCESSO

DAUD

VISTO

A

O recebimento defmitivo será logo após o termino do prazo de observa@o, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

CLÁSULA SEXTA - IX)S ACRúSIMoS f, SUPRf,SSÔES
A CONTRATADA frca obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizer«n necessiírios no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato,
até 25yo (vinte e cinco) poÍ cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art.
65 § l" da Lei 8.666193.

CLÁUSULA SETIMA. DA FISCALIZAÇÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada pelo servidor que poderá a qualquer
tempo, determinar o que for necessário à regularizaçâo da falta do fomecimento observando,
bem como propor a aplicação das penalidades pÍevistas deste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA. Do PAGAMf,NTo
O pagaÍnento será efetuado após cada medição e apreseÍrtação da Nota fiscal e planilha da
medição correspondente aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está devidamente
atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data
do âtesto.

PAR^GR^FO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados êm nome da CONTRATADA,
mediante transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA sob o no

Agência _ do Banco
Contrato.

uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omisúo ocorrida na documentação fiscal será
motivo de correção por parte da CONTRA'I'ADA e haverá, ern decorrência, susporsão do
prazo de pagamurto até que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagÍrmento realizado, a CONTRATADA deverá
comprovaÍ sua regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feitâ mediante apres€ntação de Certidão
negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da
contratada de mânter, duÍante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por eles assumidas, todas as condições de húilitaçao e qualificação exigidas na licitação.

PARAGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de moÍa por atraso no
pagâÍnento, cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por
rnotivo de pendência ou descumprimento de condições contrárias.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só podení ser reajustado durante o prazo de sua vigênci
houver aumento autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA DÉCIMÂ - DAs oBRIGACoEs DA CONTRÂTANTE
A CONTRATANTE obrigar- se-rác

a) Acomparúar e fiscalizar a execugão do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que seÍá
responsável pelo acomparúamento e fiscalizaçâo da execução do objeto do presente contrato.
Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade
das embalagens, estado de cons€rvação e validade dos produtos, anotando em registro próprio

7
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CNPI: 06.125.389/0001-88

MODAUDAD
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todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a
regularização da< faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualqueÍ tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, infomuções adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la sm todos
os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do
repressntante deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo tuibil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alineas a e b da Lei
8.666193.

CLÁUST]LA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBR]GACÕI,s o,t coxTnATADA
O pÍesente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou tÍansferênci4 no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objao deste contrato mediante emissão de Nota de Empeúo ou Ordon
de Fomecimento e cronogÍÍuna de entregê fomecido pela Secretaria Municipal de
Administração, err estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestaçâo do
serviço para representáJo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao

servidor designado para acompaúa e fiscalizar a execução do fomecimanto, e a Secretaria
Municipal de Adrninistração, quando solicitado;
d) Observar o horrí,rio do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 09:00 como
sendo o horáLrio administrativo para trataÍ sobre o confato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente conhato e de seus

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bern como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, preüdenciiírios, e comerciais resultantes da execução do contrato e

outros corÍespondentes;
g) Responder pelos danos causados diÍetaÍnente a administração ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução do contÍato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de

,{dministração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expeÍlsi§! no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarern vícios, defeitos ou inconeções resútantes da execução.

LA LA DÉCIMA SEGUNDA - DAS N AD
O descumprimento, total ou parcial por pârte da CONTRATADA, de qualquer das obrig
ora estabelecidas, sujeitaní a CONTRATADA as sanções preüstas na Lei F ederal no 8

aplicando nos artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato
sujeitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,37o (três centésimos por cento)
ao dia- sobre o valor do fomecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no pariigrafo antsrior, a

CONTRATANTE podená, garantida a prévia defes4 aplicar à CONTRATADA, na hipótese de

inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Multa de l0 %o (dez por cento) sobre o valor do Conhato;

-?--'-7'-1
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c) Suspensão ternporária de participação em licitação e impedimento de contrataÍ com a
adÍninistração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública eÍlquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alineas "d" podendo ser aplicadas coqiuntaÍnente com a

prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicagão de qualquer penalidade será feita
comunicagão escrita à CON-IRATADA e publicada no jomal Oficial do Estado, constando o
fundarnento legal, excluíd". os casos de aplicação das poralidades de advsrtências e multa de
mora.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRÀ - DA RESCISÂO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqúàrcias
contratuais e as previstas ern lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o nâo cumprimento de cláusulÀs contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusüas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados;
d) - o anaso injusti{icado no início da obra serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
0 - a subcontratação lotâl ou prcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusâo, cisão ou incorporação não
admitidat no edital e no conhato;
g) - o desatordimento das determinações regúares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçâo, assim como as Secretaria Municipal de

Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometrmento reiterado de faltas na suâ execução, anotadas na forma do § l'do art. 67
desta Lei Federal n" 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciúl;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estÍutura da CONTRATADA, que

prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compÍas, acarretando modificação do
inicial do contrato alem do limite permitido no § l'do art. ó5 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, poÍ prâzo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo eÍn caso de calamidade públic4 gÍave perturbação da ordem
interna ou gueÍr4 ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo pÍazo,

independenternente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualrnente imprevistas
desmobilizagões e mobilizações e outÍas previstâs, assegurado a CONTRATADA, nesses casos,

o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que sejâ

normalizada a situagão;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave
perturbação da ordern interna ou guerra asseguÍado a CONTRATADA o diÍeito de optar pela

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que se.ia nonnalizada a situação;

I
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRÂFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nas alineas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÚCIMA QUARTA. Do RECEBIMENTO Dos PRoDTIToS
Os serviços deverão seÍ entÍegues conforme Cronogtama constante nos anexos planilhas
orçamentárias, paÍte inte$ante deste.

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - O objeto do contrâto será recebido conforme Cláusula Decima,
sendo que os serviços que não satisfizerenr as condições citadas na pÍoposta e no edital serão
recusados e colocados a disposiçâo da CONTRA[ADA, para serem corrigidos, dentro do prazo
estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO poderá
ser concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2'
vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no
prazo Maximo de l5 (quinze) dias corridog sob o risco de incidir nas penalidades previstas no
Art 87 da Lei no 8.666/93;

CLÁSULA DÉCtruÂ QUINTA - DAs ALTERAÇOES
Este conúato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei
n' 8.666/93.

TA - DA PUBLICA
DenÍo do prazo de 20 (ünte) dias, contados da sua assinatur4 a CONTRATANTE
providorciará a publicação em resumo, do pÍesente Contrato.

CLÁUSULA SÚTIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÀO BERNARDO no Estado do Maranhão, s€rá o competente para

dirimir dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o pre

instrumento lavrado em 3 (três) üas de igual teor e fonna. assinado pela partes e testem

abaixo.

SÃo BERNARDO(MA), de de

CONTRATANTE

TESTEMTJNHAS

CONTRATADA

( uC I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

CONCORRÊNCIA NO fi)22020
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE !'ISTORIA

Declaramos paÍa fins de participação na Licitação
CONCORRENCI A n' 00212020, junto a PREFETTURA MUNICIPAL DE SÀO
BERNARDOiMA- que a empresa representada pelo Sr(a).

efetuou vistoria na unidade
onde deverá ser Paümentação Asfáltica, no municipio de São BernardoiMA, conforme
especificações. constantes do "ANEXO I - Termo de X.eferência (PLANILHA
ORÇAMENTÁRIAf' do Edital o qual deu origem a CONCORRÊNCIA" Os serviços serâo

realizados no Município de SÃO BERNARDO-MA, temos conhecimento das peculiaridades da

região, para aferição das condições ttlcnicas e operacionais, quantidades, equipamentos e

técnicas necessários a perfeito e integral desenvolvimento/execução da obra e/ou serviços e

previu, na planilha orçamentá,ria apresentada, todos os custos inerentes à execução do objeto
deste Edital.

Município, (dia, mês e ano)

Assinatura e nome do ÍepÍesentante legal da empresa

Obs.: Este atestado deverá ser apres€ntada em papel timbrado da licitante, para assinatura do
Servidor responsável
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PREFEITURA MUNTCTPAL DE SÃO BERilA
ESTADO DO MARAT{HÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

?M . FOLHA NO

PROCESSO

DADE

VISTO

ANEXO IV

Df,CLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
TMPEDTTT!O DA HABTLTTA( ÀO

CONCORR ôNCIA N' OO2/202O- CPL

A Empresa.. ......................-.-.......,CNPJ
sediada......................(ordereço complao),........... declar4 sob as penas

da Lei, nos termos do § 2' do afi.32, da Lei n. 8.666/93, que até a presentê data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório CONCORRÊNCIA n'
00212020, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordat4
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data.

(assinatura do responsável pela empresa)

I
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PM . FOLHA NO

RWESS0
MODAUDAD

CNPJ: 06.125.389/0001-88 VISTO

ANEXO V

CARTA CREDENCIAI,

A
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO
Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

CONCORRÊNCIA N" OO2i2O2O- CPL

credenciamos o Sr. (A)
e do CPF n"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

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

portado da RG no

para nos Íepresent na licitação em
referênci4 com poder para formular ot'ertas, lances de preços, recorrer, renunciaÍ a recursos e

praticaÍ todos os dernais atos pertinentes ao certarne em nome da representada.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

T



i'1 . FOLHA NO 3
àROCESSO

YIODAUD

STO
PREFEÍTURA MUNTCIPAL DE SAO BERÍ{A

ESTADO DO MARÀilHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE f,NQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO P'ORTE

A ernpresa ..., signatríriq inscrita
no CNPJ sob o n.o sediada na ........................(endereço completo)
por intermedio de seu representante legal, o Sr. (a) ........, portador do
Documento de ldentidade no .............................. e do CPF n"............... DECLARA,
para os fins do disposto no subitem ............ do edital, do CONCORRÊNCIA n'002/2020, sob
as sanções administrativas cúíveis e sob as penas da Lei, que esta empres4 na presente dat4 é
considerada:

l. ( ) MICROTMPRESA, conforme inciso I do art 3'da Lei Complementar n" I23, de

14fiZt2006;

lL ( ) EMPRESA DE PEQUf,NO PORTE, conforme inciso ll do art 3" da Lei
Complementar n' 123, de l4ll2DüO6.

Declara, aind4 que a empÍesa está excluída das vedações constantes
do § 4" do art. 3" da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

OBS:

I ) Assinalar com um "X' a condição da ernpresa

2) 2') Esta declaraçào deverá ser entregue à Comissâo, após a abernrra da sessào, antes e
separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de Preços) exigidos nesta

licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complernantar no 12312006.
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,M . FOLHA N0

PROCESSO

MODALIDAD
ARDQrlglgPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN

ESTADO DO MARÂÍTHÃO
CI{PJ: 06. 125,389/0001-88

ÀNEXOVtI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLÀÇÃO TRÂBALHISTA DE
MENORf,S

Prezados Seúores.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro
de pessoal menores ds l8(dezoito) anos em horário noturno ou ern serviços perigosos ou
insalubres, não possuindo aind4 qualquer trabalho de menores de l6(dezesseis) anos, salvo na
condição de aprandiz, a paÍir de l4(quatoÍze) anos se for o caso.

Atenciosamente

(assinatura autorizada)_
(nome e cargo do signatrírio)_

nome da empresa)

endereço)

SÃO BERNARDO, EM 30 DE JLINHO DE 2O2O

A Local e data

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERT{
ESTADO DO MARÂNHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

TERMO DE ATITORIZAÇÃO/AN U ÊNCIA

Eu, portador do CRC no

nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no RG n" e

no CPF no_, residente e domiciliado à (endereço completo, ru4 no, Quadrq Lote,
Setor, CEP,
mail

Cidade. Telefone (xx)no<), e-

expressarnente a empresa

CNP.I N" XXXXX»OOO(XXXXXXXX. a indhar meu nome como Responsável Técnico
e/ou incluir-me na equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos serviços objeto da

licitação ora ern referênci4 caso a mesma seja contratada.

Cidade-UF. aos dias do mês de 2020

Assinatura
Nome Completo

cRC N" »OOOOOO(XXX»OOOOO(

3. FOLHA NO

PROCESSO

I'lODAUDADE

AUTORIZO

l


