EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
COMPROVANTE DE RETIRADA – ANEXO A

___________________________________________

Empresa: ..............................................................................................................................................

CNPJ/MF: .............................................................................................................................................

Endereço: .............................................................................................................................................

Cidade: ................................................................ Estado: ...................................................................

CEP: .................................................................. Telefone: ..................................................................

E-mail: ...................................................................

Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ..........................................................................................

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

Recebemos da PBGÁS, nesta data, cópia do Edital referente à Licitação acima identificada.

Local e data: .........................................................................................................................................

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ...................................................................................

...............................................................................................................................................................
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO - ANEXO B

___________________________________________
CREDENCIAMENTO
À
PBGÁS
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

A Empresa...................................... com sede na Rua ................................................
................................., na Cidade de ............................................., Estado de........................
...................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º ....................................., neste ato representada
pelo Sr. ......................................................, portador do RG n.º..............................................
e do CPF/MF n.º ....................................... por seu Estatuto Social, CREDENCIA pela
presente o Sr. ...................................................................., portador do RG n.º
...................................e do CPF/MF n.º ......................................................., para
representá-la na presente Licitação, promovida pela .........., com poderes para concordar,
desistir, renunciar, transigir, emitir recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar
todo processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas da Comissão de
Licitação, podendo para tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel
cumprimento deste mandato.

Atenciosamente,

_____________________________________
Representante(s) Legal(ais) do licitante

Obs.: - Preencher em papel timbrado da Empresa
- Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade)
- Esta Carta de Credenciamento não deverá vir inserida em nenhum dos envelopes,
de modo a ser exibida pelo referido representante antes da abertura dos mesmos
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
(LEI 13.303/16)

MODELO DE DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE – ANEXO E
__________________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

..........................., de.............................................de 2020.

Pela presente, declaro ter disponibilidade para trabalhar na prestação de serviços
especializados para elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS), Estudo
de Análises de Riscos (EAR) e dos programas e planos derivados destes, relativo
a implantação e implementação do Sistema de Distribuição de Gás Natural
canalizado com dutos em Aço Carbono e PEAD totalizando cerca de 24km de
extensão linear e seus Componentes, do bairro de Intermares ao Porto de
Cabedelo, município de Cabedelo/PB para atender às necessidades da PBGÁS e
o licenciamento ambiental, conforme escopo deste Padrão e embasado no Termo
de Referência fornecido pela SUDEMA - Superintendência de Administração do
Meio Ambiente (Anexo 1). Além do RAS e EAR os programas e planos a serem
elaborados são: (i) Programa de Controle e de Monitoramento Ambiental (PCMA),
(ii)
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), (iii) Plano de Resposta a
Emergência (PRE), na função de __________________.

NOME: .......................................................................................................................

ASSINATURA: ...........................................................................................................

(Espaço reservado para reconhecimento de firma)
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - ANEXO G

________________________________________________
A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
pela obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez
Corrente (LC) igual ou superior a 1,00, e Solvência Geral igual ou superior a 1,00,
extraídos do balanço patrimonial apresentado, calculados pela licitante e confirmados pelo
responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e
do número do registro no Conselho Regional de Contabilidade, através das seguintes
fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
------------------------Passivo Circulante

SG =
Ativo Total
----------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a longo prazo
Local e Data: _____________________________________
Assinatura do Responsável pela Contabilidade:_________________________
Nº do CRC: ______________

Justificativa para abordagem dos índices de liquidez:
Os índices de liquidez são medidas de avaliação e acompanhamento da capacidade
econômico-financeira de uma empresa, buscando a satisfação dos compromissos firmados
por ela junto a terceiros. Esta avaliação é feita por meio de um comparativo direto entre os
direitos – leia-se disponibilidades de caixa e créditos realizáveis, ante suas obrigações no
que tange desde o pagamento de fornecedores e de salários aos funcionários, passando
pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos da atividade corrente do
negócio, até a distribuição de dividendos aos seus sócios ou acionistas.
Justifica-se a abordagem destes índices neste edital à luz da legislação contábil vigente no
Brasil, bem como as melhores práticas gestão administrativa. Pois são observados alguns
aspectos financeiros, a saber:
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - ANEXO G

________________________________________________
I.
Índice de Liquidez Geral (LG): Este índice é utilizado para uma avaliação da
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um horizonte
compreendido entre o curto e longo prazos, através dos recursos não caracterizados como
ativos permanentes. Leia-se: Curto Prazo como sendo o período compreendido dentro do
exercício fiscal em curso; Longo Prazo como sendo o período que transcende o exercício
fiscal corrente. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Liquidez Geral (LG) o fator ≥1
é interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens e
direitos no ativo circulante e realizável a longo prazo que corresponde a 01 (uma) vez o
valor de suas dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos
bens do Ativo Permanente ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens de uso
na sua atividade.
II.
Índice de Liquidez Corrente (LC): Sendo um dos índices mais amplamente
utilizados na avaliação e análise de balanços, pode-se se dizer que este pode indicar a
saúde financeira de uma empresa, pois indica quanto esta poderá dispor em recursos de
curto prazo, a exemplo do caixa e aplicações financeiras e ainda os recebíveis de terceiros,
utilizando-os para honrar os compromissos também de curto prazo, a exemplo de
fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, salários entre outros
configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na
Liquidez Corrente (LC) o fator ≥1 é interpretado como o início do índice ideal, ou seja,
indica que a empresa tem bens e direitos no ativo circulante que corresponde a 01 (uma)
vez o valor de suas dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer
aos bens do Ativo Permanente, a capital de terceiros ou ainda sem que seja necessária a
alienação de bens de uso na sua atividade.
III.
Índice de Solvência Geral (SG): Este índice é utilizado para uma avaliação da
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um horizonte
compreendido entre o curto, médio e longo prazos, considerando, também, os recursos
caracterizados como ativos permanentes, ou seja, a totalidade dos ativos de uma empresa
que poderão ser utilizados para honrar os compromissos de curto, médio e longo prazo.
Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Solvência Geral (SG) o fator ≥1 é
interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem ativos que
correspondem a 01 (uma) vez o valor de suas obrigações exigíveis no decorrer de sua
operação.
Portanto, à luz da Lei 13.303/16, em seu Art. 58º, III, podemos justificar a presença destes
índices neste Edital buscando a proposta que melhor atenda as expectativas da PBGÁS.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA
INFANTIL - ANEXO I

______________________________________
DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

À
PBGÁS

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019.

Prezados Senhores:

A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(Sra)
..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº.
........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
( ) Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

___________________________
Local e Data

________________________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO - ANEXO J

_______________________________________
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À
PBGÁS

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

Prezados Senhores,

A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................,
por

intermédio

de

seu

representante

legal

o(a)

Sr.(Sra)

..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº.
........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, para os devidos fins, que
se compromete a informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a existência de
fatos supervenientes impeditivos à sua habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da lei.

___________________________
Local e Data

________________________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO K

______________________________________
PROPOSTA DE PREÇOS

À
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para
o serviço objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos.
O preço total para execução do objeto da Licitação em referência é de R$ xx,xx (xxx
reais), conforme Planilha de Preços Unitários - PPU apresentada, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua
preparação.
Caso venhamos a ser vencedores da presente Licitação, informamos:


O(s) Representante(s) Legal(is) para assinatura do Contrato, será(ão) o(s)
Sr(s)...



O nº da conta do Banco, onde serão depositados os pagamentos referentes ao
Contrato, é...

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
data de abertura dos envelopes.
____________________________________
Local e Data
______________________________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)

Página 1 de 1

LICITAÇÃO Nº 009/2019
ANEXO L/Q7- PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU
OBJETO: Prestação de serviços especializados para elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS), Estudo de Análises de
Riscos (EAR) e dos programas e planos derivados destes, relativo a implantação e implementação do Sistema de Distribuição de Gás
Natural canalizado com dutos em Aço Carbono e PEAD totalizando cerca de 24km de extensão linear e seus Componentes, do bairro
de Intermares ao Porto de Cabedelo, município de Cabedelo/PB para atender às necessidades da PBGÁS e o licenciamento ambiental,
conforme escopo do TR-PBG-GSM-010:2019_rev01 e embasado no Termo de Referência fornecido pela SUDEMA - Superintendência
de Administração do Meio Ambiente (Anexo 1).
Além do RAS e EAR os programas e planos a serem elaborados são:
(i) Programa de Controle e de Monitoramento Ambiental (PCMA)
(ii) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
(iii) Plano de Resposta a Emergência (PRE)
ITEM
Etapa 1 Mobilização e
atividades
preliminares de
campo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS
a) Levantamento de informações, dados
técnicos e operacionais do
empreendimento
b) Estudo de campo para caracterização
do empreendimento e do seu entorno e
entrega do Relatório de mobilização,
caracterização e planejamento
a) Elaboração e entrega da versão parcial
do relatório RAS

Etapa 2Composição do
RAS e Programas
derivados

b) Elaboração e entrega da versão parcial
do programa PCMA
e) Validação e aceitação da versão final do
RAS
f) Validação e aceitação da versão final do
PCMA
a) Análise qualitativa, simulação de dados
para análise quantitativa (vulnerabilidade),
desenhos esquemáticos, plantas e mapas,
pertintentes a análise de riscos

Etapa 3 Composição do
EAR e
Programa/Plano
derivados

UNIDADE

VALOR TOTAL (R$)

1

1
1
2
2

1

b) Elaboração e entrega da versão parcial
do relatório EAR

1

b) Elaboração e entrega da versão parcial
do programa PGR

1

c) Validação e aceitação da versão final do
relatório EAR

2

c) Validação e aceitação da versão final do
PGR

2

a) Elaboração e entrega da versão parcial
do plano PRE
Etapa 4 Composição do PRE c) Validação e aceitação da versão final do
plano PRE
a) Reunião técnica de apresentação do
Etapa 5 RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE e
Apresentação dos
disponibilização das mídias
produtos RAS,
PCMA, EAR, PGR e impressas/digitais

VALOR UNITÁRIO (R$)

1
2

1

PRE
1- Na composição dos preços devem ser inclusos os valores previstos para despesas com pessoal,
hospedagem, deslocamentos, alimentação, obrigações trabalhistas e previdenciairias, exigências de Segurança
e Saúde no Trabalho, inclusive com emissão de responsabilidade técnica da Equipe Multidisciplinar.

Notas:

2- A execução dos serviços deve atender o escopo do TR-PBG-GSM-010:2019_rev01, com os estudos
embasados no Termo de Referência fornecido pela SUDEMA (Anexo 1).
3- Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do art. 7º, da Lei nº 10.128/2013, será
retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das
empresas de pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – Fundo Empreender
PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre o valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido
pelo licitante CONTRATADO.
TOTAL

DATA
[VALOR POR EXTENSO, devidamente assinado e carimbado]

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
(LEI 13.303/16 – MANUTENÇÃO)

MINUTA DE CONTRATO – ANEXO Q
________________________________________________________________________
CONTRATO Nº ........../..........
CONTRATO
QUE
ENTRE
...............................................

SI

CELEBRAM

..........

E

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, sociedade de economia mista, estabelecida na Cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.841, bairro de
o
o
Tambaú, inscrita no CNPJ/MF sob o n 00.371.600/0001-66, inscrição estadual n 16.107.410-3,
doravante denominada PBGÁS, neste ato representada pela sua Diretora Presidente TATIANA
DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, casada, administradora, portadora do RG nº 1792366 SSP/PB, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.731.374-41, e sua Diretora Administrativa Financeira
TACIANA DANZI OLIVEIRA AMARAL ALVES, brasileira, casada, Administradora de
Empresas, portadora do RG n° 02.429.664-38- SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 342.529.40591, e __________, com sede na Cidade __________, Estado __________, na Rua __________,
__________, __________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, neste ato representada
pelo(s) seu(s) __________, __________, doravante denominado CONTRATADO têm entre si
ajustado o presente Contrato proveniente da Licitação n.º 009/2019, fundamentada no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da PBGÁS, na Lei Federal n° 13.303/16, Lei
Complementar n.º 123/06 e alterações posteriores, Lei nº 12.846/2013, Lei Estadual nº 9.697/12
(CAFIL), Lei nº 10.128/2013 (EMPREENDER), legislação aplicável aos casos omissos, demais
disposições correlatas e sujeitando-se às seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 - Prestação de serviços especializados para elaboração do Relatório Ambiental Simplificado
(RAS), Estudo de Análises de Riscos (EAR) e dos programas e planos derivados destes, relativo a
implantação e implementação do Sistema de Distribuição de Gás Natural canalizado com dutos em
Aço Carbono e PEAD totalizando cerca de 24km de extensão linear e seus Componentes, do bairro
de Intermares ao Porto de Cabedelo, município de Cabedelo/PB para atender às necessidades da
PBGÁS e o licenciamento ambiental, conforme escopo deste Padrão e embasado no Termo de
Referência fornecido pela SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente
(Anexo 1). Além do RAS e EAR os programas e planos a serem elaborados são: Programa de
Controle e de Monitoramento Ambiental (PCMA), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR),
Plano de Resposta a Emergência (PRE).
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - Os serviços a que se refere este Contrato serão executados no REGIME DE EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
(LEI 13.303/16 – MANUTENÇÃO)

MINUTA DE CONTRATO – ANEXO Q
________________________________________________________________________
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E VALOR
3.1 - O valor do presente Contrato é de R$ _________ (_______, _________), a preços
referenciados ao mês de _______ de 2020.
3.1.1 - O valor a ser pago pela PBGÁS pela execução dos serviços será o resultado do
somatório dos valores dos preços parciais estabelecidos no ANEXO Q7 - “Planilha de Preços
Unitários - PPU” aplicados aos serviços efetivamente realizados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO
da PBGÁS.
3.1.2 - As quantidades de serviços constantes da Planilha de Preços Unitários são estimadas,
podendo, por conseguinte, ocorrer uma variação para mais ou para menos, sem que caiba ao
CONTRATADO o direito a qualquer reclamação, indenização ou o de solicitar alteração dos
preços unitários propostos.
3.2 - Nos preços estabelecidos no Contrato estão incluídas todas as despesas que onerem, direta
ou indiretamente, os serviços contratados, bem como o lucro (bonificação), não cabendo quaisquer
reivindicações do CONTRATADO, a título de revisão de preço ou reembolso, seja a que título for.
3.2.1 - Estão incluídas nos valores unitários todas as despesas diretas e indiretas decorrentes
de produtividade da equipe, disponibilidade de acesso aos clientes (descontinuidade dos
serviços), logística de materiais, condições climáticas, entre outras.
3.3 - Na hipótese de não constarem do Contrato os preços unitários para a realização de eventuais
acréscimos de serviços para complementação do objeto do Contrato, os mesmos deverão ser
compostos através dos índices e custos dos insumos apresentados na Composição de Preços
Unitários (CPU) e aplicação do respectivo BDI. Caso não existam na CPU, os custos dos insumos
necessários, estes deverão ser acordados entre as partes, obedecendo a parâmetros de mercado.
CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução dos serviços do objeto
deste Contrato estão devidamente equacionados e assegurados especificamente no orçamento,
seguinte classificação orçamentária:
 Investimento
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - Os serviços executados serão pagos ao CONTRATADO com as seguintes condições:
5.1.1 - Os documentos de cobrança deverão ser apresentados para pagamento no escritório da
PBGÁS, localizado na Rua Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 12º andar, Miramar, Cidade de João
Pessoa, Estado da Paraíba, ou em outro local por ela indicado, emitindo separadamente, Nota
Fiscal dos produtos e de eventual reajuste, no primeiro dia útil do mês posterior à execução do
serviço contratado.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
(LEI 13.303/16 – MANUTENÇÃO)

MINUTA DE CONTRATO – ANEXO Q
________________________________________________________________________
a) Em função de adequação do trâmite de documentos ao calendário tributário, documentos de
cobrança emitidos após o dia 01 só serão pagos 10 dias úteis após o recebimento dos
mesmos.
b) Em caso de incidência de juros moratórios ou multa por atraso no recolhimento dos
impostos decorrentes dos fornecimentos, os mesmos serão deduzidos do pagamento ao
CONTRATADO.
5.1.2 - Os documentos de cobrança apresentados pelo CONTRATADO, bem como o documento
de cobrança final, serão pagos deduzidas as importâncias que, a qualquer título, nas condições
estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas à PBGÁS.
5.1.3 - O CONTRATADO deverá indicar, obrigatoriamente, nos respectivos documentos de
cobrança, o número do presente Contrato, o período de execução do objeto, bem como o nome
e código do Banco e da agência e o número da conta corrente do CONTRATADO em que será
creditado o pagamento.
5.1.4 - Em conformidade com a legislação vigente, o CONTRATADO deve emitir nota fiscal por
município onde foi efetivamente executado o serviço.
5.1.5 - O documento de cobrança deve ser emitido com base no item realizado da Autorização
de Fornecimento (AF) que lhe deu origem, devidamente atestada.
5.1.6 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobrança apresentados, o
prazo para pagamento estabelecido será contado a partir da data da reapresentação, pelo
CONTRATADO, dos documentos de cobrança devidamente corrigidos, sem prejuízo da
continuidade dos serviços.
5.2 - Os pagamentos referentes à execução dos serviços serão efetuados conforme a realização
das seguintes etapas:


10% (dez por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 1 – Mobilização e
atividades preliminares de campo para caracterização do empreendimento e do seu
entorno com apresentação do Relatório de mobilização, caracterização e planejamento, na
forma impressa/digital, após análise e aceitação;



20% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 2 –
Composição do RAS e PCMA com entrega dos relatórios parciais e dos 04 (quatro)
finais - sendo 02 de cada, na forma impressa, após análise e aceitação;



20% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 3 –
Composição do EAR e PGR com entrega dos relatórios parciais e dos 04 (quatro) finais
- sendo 02 de cada, na forma impressa, após análise e aceitação;



10% (dez por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 4 – Composição do
PRE com entrega do relatório parcial e dos 02 (dois) finais, na forma impressa, após
análise e aceitação;
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
(LEI 13.303/16 – MANUTENÇÃO)

MINUTA DE CONTRATO – ANEXO Q
________________________________________________________________________


40% (quarenta por cento) do valor do contrato na conclusão da Etapa 5 - Reunião
técnica de apresentação dos produtos (RAS, PCMA, EAR, PGR e PRE) e disponibilização
das mídias impressas/digitais.

5.3 - Qualquer pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
5.3.1 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, conforme art. 1º da Portaria
Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014;
5.3.4 - Prova de regularidade de situação relativa à Seguridade Social, demonstrando o
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de negativa, relativa às contribuições
previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
5.3.5 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica
Federal (CEF); e
5.4 - Os pagamentos poderão ser suspensos, uma vez comunicado ao CONTRATADO, até que
este cumpra integralmente a condição contratual infringida, nos seguintes casos:
5.4.1 - Inobservância de condições e cláusulas contratuais;
5.4.2 - Danos causados à PBGÁS ou a terceiros.
5.5 – Caso a PBGÁS deixe de cumprir com o pagamento na data prevista (desde que tenham sido
cumpridas pelo CONTRATADO as exigências e datas de protocolo referentes), o valor do
pagamento será atualizado monetariamente através do IPCA/IBGE – Pro Rata Tempore.
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1 - Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a
partir da data limite para apresentação da proposta, após o que serão reajustados pela variação
verificada no Índice Geral de Preços no Mercado–IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, mediante
aplicação da seguinte fórmula:
R= V x (I1 – Io) / Io, onde:
R = Valor do reajustamento;
V = Valor sujeito ao reajustamento (valor contratual);
I1 = Índice da FGV, correspondente ao 12° mês após o da entrega da proposta (data base).
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Io = Índice da FGV, correspondente ao mês da entrega da proposta.
6.2 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes
a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do
12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado a partir da data da apresentação da
proposta e de acordo com a vigência do contrato.
6.3 – A pós a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o
saldo contratual vigerá e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem
reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato.
6.4 – Os preços contratuais não serão reajustados em caso de atrasos verificados e não
justificados por parte do CONTRATADO que influenciem no prazo contratual dos serviços, ou cujas
justificativas não forem aceitas pela PBGÁS.
6.5 - Caso ocorra a prorrogação ou a antecipação do prazo de conclusão de algum serviço, etapa
ou fornecimento, de um período para outro, a contar da data limite para apresentação da proposta,
devidamente autorizadas pela PBGÁS, prevalecerá o índice vigente no período de sua efetiva
conclusão.
6.6 - Caso ocorra o atraso na conclusão de algum serviço, etapa ou fornecimento, de um período
para outro período, a contar da data prevista para apresentação da proposta, atribuível ao
CONTRATADO:
a) se o índice aumentar, prevalecerá aquele vigente no período previsto para a conclusão;
b) se o índice diminuir, prevalecerá aquele vigente no período em que for concluído o serviço ou
etapa;
6.6.1 - A posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização do índice em que ocorrer a
mora.
6.6.2 - A concessão do reajuste de acordo com o subitem acima, não eximirá o CONTRATADO
das penalidades cabíveis, conforme Cláusula Décima - PENALIDADES.
6.6.3 – Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou
saldo contratual vigerá e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem
reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência deste Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS
7.1 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1.1 – O prazo de vigência do presente contrato é de 6 (seis) meses, contados a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante aditamento contratual, em conformidade
com artigo 82 do RILC da PBGÁS.
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7.2 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.2.1 – O prazo máximo para início da execução dos serviços relativos ao Termo de Referência
será de até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento (AF)
emitida pela PBGÁS.
CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E
SEGUROS
8.1 – O CONTRATADO deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da data da emissão da Autorização de Serviços (AS), prorrogáveis por igual período, a critério
da PBGÁS, comprovante de prestação de Garantia do Cumprimento das Obrigações Contratuais,
por qualquer uma das formas previstas no Artigo 70, §1º, da Lei 13.303/16, caução em dinheiro ou
títulos da dívida pública, Seguro-Garantia ou fiança bancária, no valor correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
8.1.1 – Esta Garantia deverá ser válida durante a execução do Contrato e 3 (três) meses após a
emissão do TRDS, devendo ser renovada a cada prorrogação de prazo e/ou acréscimo de
serviços, e será devolvida em até 3(três) meses após a emissão do TRDS (Termo de
Recebimento Definitivo de Serviços), observados ainda os seguintes requisitos:
a) Quando realizada em dinheiro, o valor será atualizado monetariamente pelo IPCA - Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, emitido pelo IBGE, em conformidade com o § 4°
do art. 70 da Lei n° 13.303/16.
OBS: No caso de utilização de outro meio garantidor que não seja depósito de caução em
dinheiro, os valores retidos em medições serão devolvidos ao CONTRATADO, somente
após o recebimento pela PBGÁS do valor correspondente pago pelo ente garantidor,
quando assim liberado, neste caso sem incidência dos reajustes (atualizações) previstos
acima.
b) O CONTRATADO autoriza a PBGÁS a reter, a qualquer tempo, a Garantia na forma prevista
no item “8.1” acima, assegurando o pagamento de:
1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
2. Prejuízos causados à PBGÁS ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do Contrato;
3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela PBGÁS ao CONTRATADO; e,
4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas
pelo CONTRATADO.
4.1.

Caso a Garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer
obrigação, inclusive multas contratuais ou indenizações a terceiros, o
CONTRATADO obriga-se a repô-la ou complementá-la, no valor correspondente
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ao efetivamente utilizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da
data em que for notificado pela PBGÁS.
c) A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos itens da alínea “b” acima, com exceção do item 2 acima, o qual deverá
apresentar Seguro de Riscos de Engenharia;
d) A Garantia em dinheiro deverá ser efetuada na conta específica da PBGÁS, a ser
informada no ato da emissão da primeira Autorização de Serviços (AS);
e) A inobservância do prazo fixado para apresentação da Garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso,
observado o máximo de 2% (dois por cento);
f)

O atraso superior a 30 (trinta) dias, sem qualquer justificativa aceita pela PBGÁS, autoriza a
PBGÁS a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme o § 1º do art. 82 da Lei nº 13.303/16;

g) A Garantia somente será liberada ante a comprovação de que o CONTRATADO pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento do prazo de execução
contratual, a Garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente
pela PBGÁS.
CLÁUSULA NONA – DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
9.1 - Além das obrigações constantes no Anexo 2 – Termo de Referência deste Contrato, obrigase o CONTRATADO:
9.1.1 - Responsabilizar-se integralmente pela perfeita execução do objeto contratado, não podendo
eximir-se, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas ou deficiências do fornecimento a
erros de especificação.
9.1.2 - Preservar e manter a PBGÁS a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
9.1.3 - Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, o CONTRATADO é responsável
exclusivo, para com a PBGÁS ou para com terceiros, por:


Defeitos decorrentes de inobservância ou infração das condições do presente
CONTRATO, de seus documentos complementares, das leis, regulamentos ou
posturas em vigor;



Infração de direitos de uso de processos protegidos por marcas ou patentes,
respondendo pelas indenizações, taxas e comissões devidas, bem como por
qualquer reclamação resultante do mau uso que deles fizer.
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9.1.4 - O CONTRATADO é obrigado a manter as obrigações assumidas e as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do contrato.
9.1.5 - Comunicar, imediatamente e por escrito, à PBGÁS, tão logo sejam do seu conhecimento os
procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros
sobre o contrato.
9.1.6 - A mão de obra empregada pelo CONTRATADO, na execução do objeto do contrato, não
terá nenhuma vinculação empregatícia com a PBGÁS, descabendo, portanto, imputação de
qualquer obrigação social a esta.
9.1.7 - Dentro do prazo da prescrição legal, o CONTRATADO deverá se responsabilizar pelo ônus
resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por
culpa ou dolo de seus empregados e prepostos, bem como se obrigar por quaisquer
responsabilidades de ações judiciais que venham a ser atribuídas à PBGÁS em decorrência deste
Contrato.
9.1.8 - O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas exclusivas,
sem transferência de ônus de qualquer natureza para a PBGÁS, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiquem defeitos ou incorreções.
9.1.9 - O CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente à PBGÁS ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
9.2 – Obriga-se a PBGÁS a:
9.2.1 - Fornecer ao CONTRATADO todos os elementos que se fizerem necessários à
compreensão das especificações dos serviços e das condições contratuais, colaborando com o
CONTRATADO, quando solicitado, no seu estudo e interpretação.
9.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos na forma e condições estabelecidas na Cláusula Quinta,
deste Contrato.
9.2.3 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, fixando-lhe o prazo para corrigir erros, defeitos ou
irregularidades encontradas nos serviços.
9.2.4 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, da aplicação de eventual penalidade, nos termos da
Cláusula Décima - Penalidades, deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES
10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a PBGÁS poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais serão
representadas por percentuais do valor da obrigação em atraso, não excedendo
o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, mediante
aplicação da seguinte fórmula:
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M = 0,1 x A x F,
Onde:
M = percentual representativo da multa;
A = atraso em dias corridos;
F = 3 (Fator crítico relativo à importância do evento).
b.1) As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos a que o contratado
tiver direito.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a PBGÁS, por prazo não superior a 02 (anos) anos;
d) Inclusão do fornecedor impedido de licitar com a administração Pública no CAFIL
– PB (Cadastro de Fornecedores Impedido de Licitar com a Administração
Pública Estadual), conforme Lei Estadual nº 9.697 de 04 de maio de 2012.
10.2 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e só
serão aceitas justificativas quando formuladas por escrito, fundamentada em fatos reais e
comprováveis, a critério do gestor do contrato ou da autoridade superior da PBGÁS, e desde que
formuladas no prazo legal. A não comunicação desses motivos importará na aplicação da sanção,
com perda do direito de alegá-lo, exceto por razões que impossibilitem o aviso.
10.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a
apresentação de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da intimação para
tanto. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi
apresentada, e não dará o direito do contratado expor qualquer contestação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1 – A inexecução total ou parcial deste Contrato pode acarretar a sua rescisão, sem prejuízo
das demais sanções, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento,
conforme disposto no artigo 82 da Lei 13.303/16, respeitando o direito à defesa prévia que deve ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis (art. 83 §2º).
11.2. Na hipótese de rescisão contratual determinada por ato unilateral e escrito da PBGÁS (art. 82
da Lei 13.303/16), acarretará as consequências estabelecidas no art. 83 da Lei 13.303/16, sem
prejuízo das sanções nela previstas.
11.3. Este Contrato poderá ser rescindido caso a soma dos valores das multas aplicadas (após
regular processo administrativo conforme estabelecido no artigo 82 §2º da Lei 13.303/16), atinja o
limite estabelecido de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
12.1 – Este Contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, de acordo com os Artigos 72
e 81 da Lei n. º 13.303/16.
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12.2 – Se necessária uma determinada alteração, será adicionada a seguinte CLÁUSULA DE
QUITAÇÃO ao Aditamento Contratual:
O CONTRATADO DÁ À PBGÁS, NESTE ATO, PLENA, RASA E GERAL QUITAÇÃO DE TODOS
OS SEUS DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O INÍCIO
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ A PRESENTE DATA, RELATIVOS AO CONTRATO ACIMA
MENCIONADO, RESSALVADOS OS REQUERIMENTOS JÁ PROTOCOLIZADOS PERANTE A
ADMINISTRAÇÃO E PENDENTES DE ANÁLISE, PARA NADA RECLAMAR, SOB QUALQUER
TÍTULO OU PRETEXTO, COM FUNDAMENTO NO CONTRATO ORA ADITADO, EM JUÍZO OU
FORA DELE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
13.1 - Os seguintes documentos, na ordem em que tiverem sido relacionados, são anexos deste
Contrato. Os termos deste Contrato, em caso de dúvidas, prevalecerão sobre os anexos:
ANEXO Q7

- Proposta do CONTRATADO datada de xx/xx/20xx (Modelo no ANEXO K do
Edital);
ANEXO Q15 – MINUTA DE:
ANEXO Q15.1 – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇO – TRPS;
ANEXO Q15.2 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO – TRDS;
ANEXO Q15.3 – TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO – TEC; e,
ANEXO 2
- Termo de Referência e seus anexos.
13.2 – Edital da Licitação nº 009/2019 e seus anexos, aplicáveis e integrantes como se nele
estivessem transcritos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1 – O GESTOR DO CONTRATO e respectivos fiscais serão designados por meio de documento
específico emitido pela PBGÁS.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 – Qualquer tolerância de uma das partes na exigência do cumprimento do presente Contrato
não constituirá novação, renúncia tácita ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma
ser exigida a qualquer tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa, Estado da Paraíba, que será o competente
para dirimir as questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

João Pessoa/PB,

de

de 2020.

Pela PBGÁS:
_______________________________
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO
Diretora Presidente

_______________________________
TACIANA DANZI OLIVEIRA AMARAL
ALVES
Diretora Administrativo Financeiro

Pelo CONTRATADO:
_______________________________
Representante
Cargo

_______________________________
Representante
Cargo

TESTEMUNHAS:
_______________________________
Nome:
CPF: ..........

_______________________________
Nome:
CPF:
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇO(S)

Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e objeto do
Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a Companhia Paraibana de Gás
– PBGÁS e o CONTRATADO............................,.relativamente à contratação dos Serviços
de ..................................................... foram os trabalhos considerados em condições de
aceitação provisória e de comum acordo, as partes contratantes, pelos seus
representantes abaixo assinados, lavram este Termo de Recebimento Provisório, em 2
(duas) vias de igual teor.

Local, Data
_____________________________________
..........
(Nome do Representante da PBGÁS)
_____________________________________
Nome do CONTRATADO
(Nome do Representante do CONTRATADO)
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO(S)

1.
Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e
objeto do Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a Companhia
Paraibana de Gás – PBGÁS e o CONTRATADO............................,.relativamente à
contratação dos Serviços de ..................................................... foram os trabalhos
considerados em condições de aceitação definitiva e, consequentemente, lavrado o
presente Termo de Recebimento Definitivo de Serviço(s).
2.
Todo(s) o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) pelo CONTRATADO acima referido
dentro das especificações determinadas e foram atendidas as exigências da fiscalização.
3.
De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo
assinados, lavram este Termo de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor.
Local, Data
_____________________________________
..........
(Nome do Representante da PBGÁS)
_____________________________________
Nome do CONTRATADO
(Nome do Representante do CONTRATADO)
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TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

1.
Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e
objeto do Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a .......... e o
CONTRATADO............................,.relativamente à contratação dos Serviços de
..................................................... e já considerados em condições de aceitação definitiva
conforme Termo de Recebimento Definitivo de Serviço(s), consequentemente lavra-se o
presente Termo de Encerramento do Contrato.
2.
O CONTRATADO dá à PBGÁS neste ato, plena, rasa e geral quitação de todos os
seus direitos relativos ao Contrato acima mencionado, especialmente aqueles
correspondentes ao preço ajustado, para nada mais reclamar, sob qualquer título ou
pretexto, com fundamento no Contrato ora definitivamente quitado.
3.
De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo
assinados, lavram este Termo de Encerramento do Contrato, em 2 (duas) vias de igual
teor.
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Local, .... Data....

_____________________________________
..........
(Nome do Representante da PBGÁS)

_____________________________________
Nome do CONTRATADO
(Nome do Representante do CONTRATADO)

Testemunhas:
________________________________
(Nome)
..........
CPF

________________________________
(Nome)
Nome do CONTRATADO
CPF

NOTA: Deverá ser registrado em parágrafo específico do Termo de Encerramento do
Contrato, o valor das multas porventura aplicadas pela PBGÁS, quer por atraso na entrega
dos serviços, quer pelo não cumprimento de outras condições contratuais.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
MODELO DE GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS - ANEXO R

____________________________________________
À
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

Prezados Senhores:

Em atendimento à Cláusula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, através do
depósito de R$ .................... em nome da PBGÁS no valor equivalente de 5% (cinco por
cento) do preço total proposto, efetuado na Caixa Econômica Federal, agência nº 0729,
Conta Corrente nº 1.344-5, Operação 003, em ...../....../......, ou qualquer uma das formas
previstas no Artigo 81 do RILC da PBGÁS.
Esta Garantia será válida durante a vigência do Contrato.

Local e data:.............................................................................

Assinatura:

______________________________________________________
(Razão Social do licitante e nome e função do signatário)

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa*
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME / EPP - ANEXO S

______________________________________
DECLARAÇÃO DE ME / EPP

À
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 009/2019

Prezados Senhores:

A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................,
por

intermédio

de

seu

representante

legal

o(a)

Sr.(Sra)

..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº.
........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, sob as penas da lei, que
se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta
licitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06.

Declara, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e
favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a
Administração caso perca essa qualificação.

A presente declaração é feita sob as penas da lei.
___________________________
Local e Data
________________________________________________
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
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