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ANEXO II – Modelo de Declarações 
(Papel timbrado da licitante) 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. 001/2021 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

 

_____(nome da empresa)______________________,CNPJ________________-____, sediada 

________________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, e para os fins PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

001/2021 DECLARA expressamente que: 

a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação, no 

presente processo licitatório, tanto nas esferas Federal, Estadual e Municipal, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

b) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

c) tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos da licitação e de concordância 

com os termos deste procedimento licitatório e seus anexos. 

d) não tem dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham ocupado cargo 

de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou 

emprego na Companhia Docas da Paraíba, ou em qualquer órgão ou entidade a ela 

vinculada, nos últimos 60 (Sessenta) dias corridos. 

e) não foi declarada inidônea por ato da Administração. 
f) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Artigo 9º da Lei Federal no 

8.666/93. 

e) Autoriza a Comissão Permanente de licitação da DOCAS de proceder diligência 

visando a comprovação de informações prestadas. 

 

 
_____(cidade e estado)_____, ____ de _________________ de 2021.  

__________________________ 

 (assinatura do declarante) 

 

Nome ou carimbo do declarante: ________________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________ 

Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:  _____________________________ 

OBS.: Esta declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 001/2021 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    QUE 

ENTRE SI FIRMAM A COMPANHIA DOCAS  DA 

PARAÍBA E    ,VENCEDORA DA 

LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE. 

A COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – DOCAS/PB, sociedade de economia mista, 

criada pela Lei Estadual nº 6.510/97, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.343.132/0001-41, com 

sede na Rua Presidente João Pessoa, s/nº, Centro, Município de Cabedelo, Estado da Paraíba, 

CEP: 58.100-100, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu (ua) 

Diretor (a) Presidente _____________________, CPF Nº ________________, e a empresa 

________________, inscrita no CNPJ/MF sob o  nº ____________________, com endereço na 

__________________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste 

ato por ________________________, CPF nº, ___________________, portador da cédula de 

identidade RG nº _________________, Fone (__) ___________________________, firmam o 

presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que o regerão em harmonia com 

os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 

13.303/16 e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da DOCAS/PB, que as partes 

declaram conhecer, subordinando-se incondicional e irrestritamente às suas estipulações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O contrato tem como objeto a elaboração do levantamento batimétrico monofeixe CAT. 

“B” nos berços, bacia de manobras e canal de acesso ao Porto de Cabedelo/PB., conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital, Termo de Referência e seus Anexos, 

documentos estes que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

1.1.1. Os serviços a serem contratados caracterizam-se como atividades acessórias, instrumentais 

ou complementares à área de competência legal do órgão licitante. 

1.1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço unitário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
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3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado no Termo de Referência, utilizando-se 

de todos os parâmetros necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES 

 

4.1 A CONTRATADA obriga-se a : 

 

4.1.1 Além das obrigações já previstas no Termo de Referência e nas propostas apresentadas, 

bem como, do fornecimento da mão de obra, ferramentas, utensílios e aplicação de materiais 

necessários a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

4.1.2 A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da 

equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

4.1.3 É condição para início do contrato a indicação do representante da Contratada. 

4.1.4 Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da 

ação, omissão, negligência, imperícia ou processos inadequados. 

4.1.5 Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços constantes no Termo 

de referência e planilhas. 

4.1.6 Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas no Termo de 

referência, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

4.1.7 Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços 

contratados, inclusive o mal executado, quando requerido pela Fiscalização. 

4.1.8 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente. 

4.1.9 Fornecer gratuitamente os equipamentos da segurança individuais (EPI`s) e 

equipamentos de proteção coletiva (EPC`s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição 

ao risco, a todos os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Termo. 

4.1.10 A empresa contratada deverá, por meio de seu responsável técnico, emitir e arcar com 

as despesas referente a emissão da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 

4.2 A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

4.2.1 Efetuar os pagamentos nas condições, prazos e preços pactuados. 

4.2.2 Efetuar o pagamento até o 30o dia após a apresentação da nota fiscal, caso a contratada 

cumpra com todas as exigências constantes neste Projeto Básico, por meio de atesto do gestor 

responsável pelo contrato. 
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4.2.3 Permitir o livre acesso dos empregados da contratada para execução dos serviços. 

4.2.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 

designado. 

4.2.5 Documentar as ocorrências notificando a contratada, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias. 

4.2.6 Exercer a atestação da efetiva execução dos serviços e a sua fiscalização por servidores 

especialmente designados, na forma prevista na Lei vigente. 

4.2.8 Aplicar à Contratada as penalidades devidas, quando for o caso. 

4.2.9 Emitir a O.S. ou documento equivalente, especificando o tempo a ser executado e tipo 

de serviço a ser executado. 

4.2.10 Rejeitar, todo ou parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pela contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 

 

5.1 Conforme proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pela DOCAS/PB, o preço 

global dos serviços é de R$___________(_______), incluídos, todos os custos e despesas 

decorrentes de licenças, impostos e taxas de qualquer natureza, administração, lucros, 

transporte, alimentação, encargos trabalhistas e sociais, que direta ou indiretamente incidam no 

cumprimento do presente Contrato, bem como todos e quaisquer serviços de terceiros, 

eventualmente necessários. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 

6.1. O prazo de execução dos serviços será de até 45 (quarenta e cinco) dias a partir do primeiro 

dia útil após a expedição da ordem de serviços. 

6.2 O prazo do (s) contrato (s) oriundo (s) será de 90 (noventa) dias, contados a partir do 

primeiro dia útil após a expedição da ordem de serviços 

6.3 vigência do contrato por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e 

sucessivos, limitado a sua duração a 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 71 da Lei 13.303/16. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

 

7.1 Para pagamento dos itens de serviços executados constantes das Planilhas de Preços, a 

CONTRATADA deverá apresentar até o 5º dia útil após o mês de sua execução, boletim de 

medição contendo o valor a ser faturado. Tal apresentação deverá ser acompanhada de relatório 

mensal das atividades desenvolvidas.  

7.2 A documentação assim apresentada, será submetida à análise da fiscalização, que em até 5 
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(cinco) dias úteis após a apresentação do Boletim de Medição, autorizará a CONTRATADA a 

faturar os serviços aprovados, que deverão ser pagos em até 10 (dez) dias após a apresentação 

da fatura. 

7.3 Qualquer dúvida que venha a ser suscitada a respeito dos documentos acima referidos 

deverá ser dirimida entre as partes, ficando os seus valores desde então glosados até a solução 

final, sem que isto constitua motivo de atraso do restante do pagamento. 

7.4 A DOCAS/PB pagará à CONTRATADA, através de depósito em conta corrente bancária, 

observada a ordem cronológica de apresentação das faturas aptas ao pagamento, o valor dos 

serviços executados, baseado em medições mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverão 

ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados: 

7.4.1. Atesto da prestação dos serviços pelo fiscal do contrato; 

7.4.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

7.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), 

Estadual e Municipal do domicílio da contratada; 

7.4.4. As empresas sediadas fora do Território Paraibano deverão apresentar, com a certidão de 

regularidade do seu Estado de origem, a certidão de regularidade para com a Fazenda Pública do 

Estado da Paraíba; 

7.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

7.4.6. Certidão de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (referente ao ISS) do(s) 

município(s) onde as obras ou serviços venham a ser prestados ou executados. 

7.5. Caso a Nota Fiscal / Fatura apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a 

partir da data da regularização da mesma. 

7.6. Caso não haja expediente na DOCAS/PB no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o 

pagamento prorrogado para o 1º dia útil subseqüente. 

7.7. Será retido para o Fundo Empreender 1,6% das empresas de médio porte ou superior e 1% 

das empresas de pequeno porte, nos termos do inciso II, do artigo 7º da Lei Estadual nº. 

10.128/2013. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 

Unidade Orçamentária: 31.203.26.784.5004.1878.000000287. 

Fonte: 270 

RO: 154 
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CLÁUSULA NONA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência a terceiros, no todo 

ou em parte, vedada ainda a subcontratação total ou parcial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FICALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

10.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do art. 85 da Lei nº 

13.303/16. 

10.2 Os serviços serão fiscalizados por um fiscal do contrato e gestor do contrato, 

especialmente designados pela DOCAS/PB, que serão responsáveis pelo acompanhamento e 

fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento. 

10.3 O representante da Contratante deverá ter experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

10.4 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

10.5 O Fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previsto na 

Lei nº 13.303/16 e no RILC. 

10.6 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências, necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto na Lei nº 13.303/16 e no RILC. 

10.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 

pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste termo de 

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto 

no artigo 83 da Lei nº 13.303/16. 

10.8 A fiscalização da execução dos serviços abrange a seguinte rotina: O órgão designará um 

Gestor para o contrato para acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e 

da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do mesmo. 

10.9 A fiscalização de que trata item 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 corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 85 da Lei nº 13.303/16. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES 
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11.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 81 da Lei nº 

13.303/2016. 

11.2 A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 81, da Lei nº 

13.303/2016. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE 

 

12.1 Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os 

prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data da apresentação da 

Proposta Comercial e serão realizados conforme os procedimentos: 

 

a) O índice de reajuste será o índice Nacional de Custo da Construção Civil - INCC, da 

coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica; 

b) A data base adotada será ANUAL. 

c)  Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 

 

R = V x I – Io = onde:  

                  Io 

R - Valor do reajustamento calculado; 

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 

I - índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data 

base); 

Io - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente à data base. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a DOCAS/PB 

aplicará à contratada as penalidades cabíveis, garantida a prévia defesa e sem prejuízo das 

demais penalidades previstas na Lei Federal nº 13.303/2016 e subsidiariamente o previsto na 

Lei nº 8.666/93. 

13.2 A empresa que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 

da ampla defesa e do contraditório, ficará suspensa e impedida de licitar e contratar com a 

DOCAS/PB, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
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penalidade, sem prejuízo das multas previstas em contrato e das demais cominações legais. 

13.3 Ao autor de ilícito administrativo, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas no Artº 83, Lei nº Federal 

13.303/16. 

13.4 Na hipótese prevista no item anterior, o interessado poderá apresentar sua defesa no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas 

as provas admitidas em direito, por iniciativa e às expensas daquele que as indicou. 

13.5 Concluída a instrução processual, a comissão designada, dentro de 15 (quinze) dias, 

elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente para 

aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica. 

13.6 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 

contrato, sujeitará o contratado, além das sanções referidas na Lei nº 13.303/2016, à multa de 

mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites 

máximos: 

13.6.1 De 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

descumprimento total da obrigação; 

13.6.2 De 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 

parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa da obra não cumprida; 

13.6.3 De 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 

realizado ou sobre a parte da etapa da obra não cumprida, por dia subseqüente ao trigésimo. 

13.7 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

contratado faltoso. 

13.8 Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado 

responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

13.9 A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a 

Administração serão graduados pelos seguintes prazos: 

13.9.1 De 6 (seis) meses, nos casos de: 

13.9.1.1 Aplicação de duas penas de advertência, no decorrer do contrato, sem que o fornecedor 

tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; 

13.9.1.2 Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/serviço; 

13.9.2. De 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de 

serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 

13.9.3.  De 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

13.9.3.1. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou 

danificada; 

13.9.3.2 Paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e 

prévia comunicação à Administração; 

13.9.3.3 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração 

estadual; 
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13.9.3.4.Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; 

13.10. A prática de qualquer das infrações previstas nos itens 13.9.3 sujeitará o 

CONTRATADO à declaração de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar com a 

administração estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da respectiva sanção. 

13.11. Todas as penalidades previstas neste Contrato e na legislação de regência serão aplicadas 

por meio de processo administrativo, sem prejuízo das demais sanções civis ou penais 

estabelecidas em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 

 

14.1 Sem prejuízo de qualquer outra disposição do presente Contrato, poderá este instrumento 

ser rescindido de forma pactuada pelas partes, judicial ou extrajudicialmente, por 

descumprimento de qualquer dos seus termos, cláusulas ou condições. 

14.2 A rescisão será reduzida a termo no processo da licitação, devendo ser fundamentada e 

escrita. 

14.3 Se a rescisão deste Contrato, por culpa de uma das partes, provocar prejuízos e/ou danos, 

promoverá a prejudicada a responsabilidade da outra, visando o respectivo ressarcimento. 

14.4 A desídia, a incúria ou inércia da CONTRATADA na realização das tarefas profissionais 

ajustadas neste instrumento e descritas no Termo de Referência, gera a possibilidade de rescisão 

contratual. 

14.5 A rescisão contratual reger-se-á pelo disposto na Lei 13.303/2016. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA– CAFIL 

 

15.1. O presente Contrato obedecerá a Lei Estadual nº 9.697 de 04.05.2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

 

16.1. O Foro competente para ajuizar qualquer questão suscitada na execução deste Contrato, 

será o da cidade de Cabedelo/PB. 

 

E assim, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e efeito, na presença de duas testemunhas que igualmente o subscrevem. 
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Cabedelo,  de _  _ de 202__. 

 

 

 

Pela DOCAS/PB: 

 

Diretora Presidente 

Pela CONTRATADA: 

 

Contratada 

 

TESTEMUNHAS 

Nome e CPF: 

Nome e CPF: 
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ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preço 

 
(Papel timbrado da licitante) 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. 001/2021 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOO  

 

A COMPANHIA DOCAS-PB 

OBJETO: contratação de empresa especializada para elaboração do levantamento 

batimétrico monofeixe CAT. “B” nos berços, bacia de manobras e canal de acesso ao 

Porto de Cabedelo/PB 

 

____(NOME DA EMPRESA)  _____________________________CNPJ nº 

__________/____ - __, sediada _______________(endereço completo, telefone, fax e e-mail 

atualizados)_____________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 

para os fins da PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 001/2021 apresenta Proposta de Preço 

para o objeto, conforme planilhas anexo I do edital.  

 

VALIDADE DA PROPOSTA:  _________ DIAS (mínimo de 60 dias) 

PRAZO DE EXECUÇÃO:           dias 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 

 

BANCO (Código): _______  AGÊNCIA (Código): _______ PRAÇA: __________ 

BANCO (Nome):   _______  CONTA CORRENTE: __________ 

 

_____(cidade e estado)_____, ____ de _________________ de 2019. 

______________________________ 

(assinatura do declarante) 

Nome ou carimbo do declarante: ________________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________ 

Nº da cédula de identidade e órgão emitente: _______________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:  ______________________________ 

 Este formulário deverá ser inserido no envelope de Proposta de Preço. **
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

Ref.: (Identificação da Licitação)   

 

 

 

Eu,......................................................................................, RG nº ....................., CPF 

Nº............................., Representante Legal da empresa ......................................................., 

CNPJ nº ..............................................., DECLARO manterei o senhor 

(a).................................. profissão..........................registro no CREA n.º........................., a 

frente dos serviços, objeto desta licitação, em tempo integral, até o seu recebimento 

definitivo, admitindo se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada previamente pelo órgão contratante. 

 

 

 

............................................ 

(local e data) 

 

............................................................ 

(Representante Legal) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

 

Ref.: (Identificação da Licitação)  

 

 

 

Eu,......................................................................................, RG nº ....................., CPF 

Nº............................., Representante Legal da empresa ......................................................., 

CNPJ nº ..............................................., DECLARO que tomei conhecimento de todas as 

informações e das condições, bem como recebi todos os documentos necessários para o 

cumprimento das obrigações objeto da Licitação. 

 

 

 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(Representante Legal) 
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ANEXO VII 

 

VISITA TÉCNICA 

 

 

Ref.: (Identificação da Licitação)  

 

 

 1. Razão Social da Empresa /CNPJ/ SEDE 

 2.  Representante: Nome; CPF; RG; Profissão; Residência. 

 

A licitante acima denominada, por seu representante abaixo assinado, DECLARA 

que visitou o local de obra, objeto do procedimento licitatório n.º 001/2021, 

asseverando que tomou conhecimento de todas as nuances, especificidades e 

interfaces que, direta ou indiretamente, possam interferir no planejamento e 

execução dos serviços propostos, assim como de todas as informações e demais 

condições que digam respeito ao local da obra e sua execução, de tal modo que se 

acha em condições de apresentar a proposta comercial respectiva. 

 

 

............................................ 

(local e data) 

 

............................................................ 

(Representante Legal) 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 

 

 

Ref.: (Identificação da Licitação)  

 

 

 1. Razão Social da Empresa /CNPJ/SEDE 

 2.  Representante: Nome; CPF; RG; Profissão; Residência. 

 

Declaro sob as penalidades da lei, que optei por não realizar visita técnica referente 

aos serviços do procedimento licitatório n.º 001/2021 e que tenho pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e 

sobre o local do serviço, que assumo total responsabilidade por essa declaração, 

ficando impedido (a), no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, 

quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, ou quaisquer 

desconhecimento de causa referente ao objeto licitado. 

 

 

 

............................................ 

(local e data) 

 

............................................................ 

(Representante Legal) 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS  

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ 

Nº_______________________, com sede__________________________,(endereço 

completo) por intermédio de seu representante legal, para fins do procedimento 

licitatório nº 001/2021, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que : 

 

A)Encontra-se enquadrada como empresa Micro ou de Pequeno Porte, nos termos do 

art. 3º  da Lei Complementar 123/2006. 

 

B)Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal 

habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006.  

 

 

____________________________,____________de_________ 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

Nome ou carimbo do declarante (representante da empresa)________ 

Cargo ou carimbo do declarante (rep. da empresa)_______________ 

Nº da cédula de identidade:__________________________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 
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