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14.2. Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, ao
Decreto Municipal n°045, de 2018, ao Decreto n°9.488, de 2018, à Lei Complementar n° 123,
de 2006, e subsidiariamente à Lei n°8.666, de 1993.
14.3. 0 foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Comarca de Cocos - Bahia,
com exclusão de qualquer outro.
Cocos, Bahia, XX de XXXX de 2019.

Município de Cocos
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75
CONTRATANTE

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

Nome do Representante
Cargo na Empresa
Empresa Contratada
CNPJ n.° XX.XXX.XXX/XXXX-XX
CONTRATADA

Eviado cLi RaFua

MUNICÍPIO DE COCOS

COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

MINUTA DE CONTRATO
N.° XXX-2019

MINUTA CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI 0 MUNICÍPIO DE COCOS BAHIA E A PESSOA JURÍDICA
XXXXXXXXXX,XXXXXX.
O MUNICÍPIO DE COCOS-BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no
CNPJ sob o n.° 14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza
Emerenciano, brasileiro, Casado, portador do RG n.° XXX.XXX.XXX SSP/XX e CPF n.°
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado neste Município, Centro, Cocos, Bahia, CEP
CONTRATANTE,
e
a
empresa
47.680-000,
doravante
denominado
XXXXXXXXVOCXX_XXXXX, inscrita no CNPJ sob n.° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com
endereço situado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXX, XXXXXX,
XXXXXXXXXXXX - XXXX, CEP XX.XXX-XXX, neste ato representado pelo senhor
XXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade sob o n.° XXXXXXXXXXX,
inscrito no CPF sob o n.° XXX.XXX.XXX-XXX, residente e domiciliado na
XXXXXXXXXXXXXX, XXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX - XXX, CEP
XXXXXXXX, tendo em vista o que consta a necessidade pontual e em observância as
disposições da Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações, Lei n.° 10.520/2002, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLAXISITLAPAIMEIRA - DO OBJETO
1.1. 0 contrato tem como objeto o serviço de [objeto da licitação], visando atender as
necessidades do MUNICÍPIO DE COCOS, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos.
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
Presencial n° 025-2019, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2.C1SttSAiÓUNÓA--Dk ESPECIFICACAO:DO VAI OSELDA OTIM111)ADE
DOS SERVICOS
2.1. 0 serviço deverá ser entregue conforme discriminado abaixo:
LOTE XX
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UNID.

QUANT.

V. UNIT.
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V. TOTAL

1
2
3
...

2.1.1. 0 prazo de entrega dos serviços será contado a partir da data de assinatura do
presente contrato e de acordo com as ordens de fornecimentos.

brk.

totS b

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:
3.1.1. Efetuar a entrega dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados
pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal;
3.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;
3.1.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilite o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
•

3.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
3.1.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
3.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.
3.1.7. Arcar com todas as despesas com danos causados ao Município de Cocos-Ba e aos
munícipes em virtude da execução contratual.

4. CLAUSULAVITARTA - DAS OBRIGACCIES DA CD
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4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
4.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado;
4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Otiffin DO

antiviorrolni-

•

5.1. Os serviços serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edital e da proposta.
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se (lard no prazo
fixado no Termo de Referencia.
5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços em desacordo com
as especificações técnicas exigidas.
5.3. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.

SIXTAANIV OttbótoNTRAT
6.1. 0 valor do contrato é de R$ XX,0( (XXXX).
6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
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contratado.
7. CLÁUSULA SÉTIMA DA VIGÊNCIA
7.1. 0 prazo de vigência do contrato sera de XX (XXXX) dias, a partir da data da assinatura
do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n°8.666, de 1993.

. aavstria

AVA "'DO PAG

8.1. 0 prazo para pagamento sera de XX (XXXX) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.
8.2. 0 pagamento somente sera efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

•

8.2.1. 0 "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes A.
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer Onus para a CONTRATANTE.

•

8.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta a regularidade
do cadastramento da CONTRATADA no CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES
e/ou nos sites oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
8.5. Quando do pagamento, sera efetuado a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
8.5.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.6. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.
8.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
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bancaria para pagamento.
8.8. A CONTRATANTE não se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicandose a seguinte fórmula:
EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a formula.
(6 / 100)
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

Math NA ITDO PRECCrit,
9.1. Os preços são fixos e irreajustaveis.

Z--Ii.SDOTACAO ORCAMItera
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral do MUNICÍPIO DE COCOS deste exercício, na dotação
abaixo discriminada:
Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:
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C

NZE- DA-Ft'StALIZACAO

11.1. A fiscalização do presente Contrato sera exercida por um representante da
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato e de tudo dará ciência à Administração.
11.1.1. 0 representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

•

11.2. A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.
11.3. 0 fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

CtAtslLtliÓttJ »4S ALITRACÕES

•

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.
12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado da contratação.
12.2.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

ItttÂvsuanÉzE;rtÀsi$vltkcoEs. E DAS SANCeitgAilVIINiginTIVAS
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520,
de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000 e do Decreto n° 5.450, de 2005, a CONTRATADA
que, no decorrer da contratação:
13.1.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato;
13.1.2. apresentar documentação falsa;
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13.1.3. comportar-se de modo inidõneo;
13.1.4. cometer fraude fiscal;
13.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.
13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, As seguintes sanções:
a. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. multa:

•

b.l. moratória de até XX% (XXXX por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contratação, ate o limite de XX (XXXX) dias;
b.2. compensatória de até XX% (XXXX por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.
c. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE COCOS,
pelo prazo de até dois anos;
d. impedimento de licitar e contratar com 0 MUNICÍPIO DE COCOS e
descredenciamento no CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES pelo prazo
de até cinco anos;
e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
13.3. Também ficam sujeitas As penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior,
as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;
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13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurara o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999.
13.5. 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 principio da proporcionalidade.
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do MUNICÍPIO DE COCOS, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do MUNICÍPIO DE
COCOS e cobrados judicialmente.
13.7. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
13.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO MUNICIPAL DE
FORNECEDORES.
13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14irCLAtittiLktilLIATORZE aIDA'S ACADTELAIi
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, como forma de prevenir a ocorrência de
dano de dificil ou impossível reparação.

isreflustettietilUNU ttEstisÂo tONTRATC
15.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666,
de 1993:
I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
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III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
IV. o atraso injustificado no inicio do serviço;
V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no Contrato;
VII. o desatendimento As determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

•

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 10 do art.
67 da Lei n°8.666, de 1993;
IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do Contrato;
XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 10 do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993;
XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada
A CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
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assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas
obrigações, até que seja normalizada a situação;
XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos
prazos contratuais;
XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;
XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
15.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

•

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
15.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
15.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
15.3.3. judicial, nos termos da legislação.

•

15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
15.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:
15.5.1. devolução da garantia;
15.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
15.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste
instrumento.
15.7. 0 termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
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15.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.7.3. Indenizações e multas.

CLAUSULMAZE MS,DOS CAWS OMISSOR
16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 10.520, de 2002,
ao Decreto Municipal n°045, de 2018, ao Decreto n° 7.892, de 2013, à Lei Complementar n°
123, de 2006, e subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 1993, bem como à legislação, bem como
nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste
Contrato, independentemente de suas transcrições.

17. MAMMA DEZESSETE - DA PUBLICACAO
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLAIMILA DEZOITO- DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cocos, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma,
para um só efeito.

Cocos, Bahia, XX de XXXXXXXXXX de XXXXXX.
Município de Cocos
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75
CONTRATANTE

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
Telefone: (77) 3489.1041
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75

XVOCXXXXXXXX
CNPJ n.° XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

•

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES TÉCNICAS
(Somente para licitantes que cotarem o lote 02)
Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: Pregão Presencial n.° 025-2019

DECLARACAO

A empresa

inscrita no CNPJ n.°

, DECLARA que

dispõe de todas as condições técnicas, previstas na legislação vigente, inclusive quanto a
licenciamento ambiental para transporte e descarte de dejetos relativos aos banheiros químicos
que, caso seja vencedor do certame, apresentará Alvará de vigilância sanitária e
Licença/Autorização ambiental (Acórdão do TCU 125/2011), bem como dispõe de material,
equipamentos e pessoal técnico especializado necessário à execução do serviço.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75
Telefone: (77) 3489.1041

pts coo

+o

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ao
Município de Cocos
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: Prep() Presencial n.° 025-2019

•

DECLARACÃO

A empresa

inscrita no CNPJ n.°

DECLARA que

dispõe de todas as condições técnicas, previstas na legislação vigente, inclusive quanto a
licenciamento ambiental para transporte e descarte de dejetos relativos aos banheiros químicos
que, caso seja vencedor do certame, apresentará Alvará de vigilância sanitária e
Licença/Autorização ambiental (Acórdão do TCU 125/2011), bem como dispõe de material,
equipamentos e pessoal técnico especializado necessário à execução do serviço.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento empapei timbrado da empresa
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
Telefone: (77) 3489.1041
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75

•

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

COCOS
GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO XIV

FOLHA DE DADOS PARA CONTRATO OU ASSINATURA DA ATA

Folha de Dados
Dados da Empresa
Razão Social:
Inscrição Estadual:

CNPJ:
Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone(s):

Fax:

Dados da Pessoa que assinará o contrato
Nome Completo:
Endereço Residencial:
Cidade:

CEP:

Cargo:
RG N.°

CPF N.°:

Contato na empresa
Nome Completo:
Cargo:
Telefone(s):

Fax:( )

E-mail:
Ohs

Caso a representação seja por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para assinatura do contrato.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.°
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da presente
licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato au da ata de registro
de preços referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente.

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75

Telefone: (77) 3489.1041

