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GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 
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AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

 

ANEXO V – A 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

(local, data)  

 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

Prezados Senhores, 

A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, em 

atendimento ao disposto no Edital, declara não existir fato impeditivo para sua 

participação na Licitação e que os sócios ou acionistas eleitos para mandato de 

administração ou direção da empresa não se encontram impedidos de praticar atos da 

vida civil, nem estão sob restrição dos direitos decorrente de sentença condenatória 

criminal transitada em julgado. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Nome do representante legal: RG: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

SAAE 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

 

 

ANEXO V – B 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM O ARTIGO 7º, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

(local, data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

Prezados Senhores, 

A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, declara, 

sob as penas da lei, que se encontra em situação regular em relação ao disposto no 

artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Nome do representante legal: RG: 

CPF: 
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ANEXO V – C 

 

DECLARAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS E SERVIÇOS 

 

 

(local, data) 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

Declaração de Alocação de Equipamentos para Execução das Obras e Serviços 

Prezados Senhores, 

A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, em 

atendimento aos termos do EDITAL, declara, sob as penas da lei, que fará a alocação 

dos equipamentos necessários para a execução de todas as obras e serviços da 

concessão, mantendo e operando- os em conformidade com as normas técnicas 

aplicáveis e, em particular, com a legislação ambiental e de segurança do trabalho. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Nome do representante legal: RG: 

CPF: 



 

 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

 

 

ANEXO V – D 

 

MODELO DE CARTA DE FIANÇA (EM PAPEL TIMBRADO DO 

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO) 

 

(local e data)  

 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

Pela presente, o Banco (nome da instituição financeira), com sede em (endereço 

completo), por seus representantes abaixo assinados, declara-se fiador e principal 

pagador da empresa (nome, CNPJ e endereço completo) até o limite de [---] (valor em 

algarismos e por extenso), para efeito de garantia da proposta a ser apresentada pela 

licitante em referida concorrência. Este Banco se obriga, com expressa renúncia aos 

benefícios constantes dos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil, a efetuar o pagamento 

da importância acima ao Município de Pau D’Arco - PA - PA caso a empresa afiançada, 

convocada para assinar o contrato objeto da Licitação em epígrafe, deixe de fazê-lo por 

qualquer motivo. Obriga-se ainda este Banco, a pagar quaisquer despesas, judiciais ou 

não, caso o Município de Pau D’Arco - PA - PA seja compelido a ingressar em juízo para 

demandar o cumprimento da presente fiança. 

 O pagamento devido se dará no prazo máximo de (completar com o nº. De dias), 

acontar do recebimento de simples comunicação de V.Sas. independentemente de 

qualquer outro aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, processo de verificação de 

contas, judicial ou extrajudicial. 

Para os fins previstos no parágrafo antecedente, esclarecemos que o pedido de 

pagamento deverá ser firmado por representante do credor e protocolado, em horário 

comercial, junto a qualquer funcionário em serviço deste Banco, na ........ Declaramos 

que a retratação da presente fiança está condicionada à prévia e expressa anuência da 

Prefeitura Municipal de Pau D’Arco - PA. 



 

 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

 

Declaramos, ainda, que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.° 

..... (ou outro registro do Banco) e por isso é boa, firme e valiosa, satisfazendo a 

legislação aplicável e as determinações pertinentes do Banco Central do Brasil, estando 

seu valor dentro dos limites autorizados pelo mesmo. 

Os signatários da presente estão autorizados a firmar a presente carta de fiança por 

força do disposto no artigo XX dos estatutos deste Banco, tendo sido eleitos (ou 

designados) pela Assembléia Geral realizada em ....... 

 

A presente fiança vigorará até a data de .... de ........... de ..... 

 

Para todos os fins e efeitos legais, fica eleito o foro de Redenção - PA , para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da presente. 

 

 

FIADOR: 

 

 

 

Nome do representante legal: RG: 

CPF: 

 

Testemunhas: 

  (Nome e RG) 

 (Nome e RG)



 

 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

 

ANEXO V – E 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL 

 

 

(local, data) 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

 

Prezados Senhores, 

A (Licitante - nome, sede, CNPJ), por seu representante legal ao final assinado, em 

atendimento à alínea “i” do item 53 do EDITAL, declara, sob as penas da lei, que, *----] 

não se encontra cadastrada na Fazenda desse Município e que se encontra em situação 

de regularidade fiscal perante o mesmo. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Nome do representante legal: RG: 

CPF:



 

 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

 

ANEXO V – F 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

 

[local, data] 

 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

[NOME REPRESENTANTE LEGAL], [nacionalidade], [estado civil], portador da carteira 

de identidade nº [---], inscrito no CPF/MF sob o nº [---], residente e domiciliado na 

[endereço], na qualidade de representante legal de [NOME DA LICITANTE], inscrita no 

CNPJ sob o nº [---], com sede na [endereço], declara, para todos os fins de direito, e 

sob as penas da Lei, que, até a presente data, a LICITANTE não propôs, nem está 

negociando com quaisquer credores, plano de recuperação extrajudicial, tampouco 

aguarda homologação de plano de recuperação, estando adimplente em todas as suas 

obrigações. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Nome do representante legal: RG: 

CPF:



 

 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

 

ANEXO V – G 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

[local, data] 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

Prezados Senhores, 

A [LICITANTE - nome, sede, CNPJ], por seu representante legal ao final assinado, em 

atendimento ao disposto no item 67 do EDITAL, declara que atende plenamente a todos 

os requisitos do EDITAL relativos à habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-

financeira. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Nome do representante legal: RG: 

CPF:



 

 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

 

ANEXO V – H 

 

CREDENCIAL 

 

[local, data] 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

Prezado Senhor, 

Em atendimento ao item 45, Subseção V, Seção VII, CAPÍTULO II do Edital em 

referência, [LICITANTE - nome, sede, CNPJ], neste ato representada pelos seus 

Diretores abaixo assinados, nos termos de seu Estatuto Social, pela presente 

CREDENCIA os [CREDENCIADO – Nome, RG e CPF], para representá-la na VISITA 

TÉCNICA referente à Concorrência Pública Nº 001/2022, promovida pela Prefeitura do 

Município de Pau D’Arco - PA, podendo assinar atas e demais documentos e praticar 

todos os atos pertinentes ao desempenho da representação no presente procedimento 

licitatório. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Nome do representante legal: RG: 

CPF: 

  



 

 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

 

ANEXO V – I 

ATESTADO DE VISITA 

 

 

Atestamos para fins de habilitação na Licitação de Concorrência nº. 001/2022 em 

atendimento ao item 19 do EDITAL, que tem por objeto a prestação dos SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO nos perímetros urbanos do Município de Pau D’Arco - PA, que o 

Engenheiro, representando a Empresa e/ou Consórcio compareceu nesta data em PAU 

D’ARCO - PA , visitando seus perímetros urbanos, local de implantação desta 

Concessão, recebendo todas as informações necessárias para o cumprimento das 

obrigações inerentes. 

 

 

Pau D’arco - Pa ,  de  de xxxxx. 

 

 

 

 

(carimbo com identificação do emitente) 
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ANEXO V – J 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Em atendimento ao item 23 do edital Concorrência Pública N.º 001/2022, declaramos 

que o(s) profissional(is).............................................., CREA nº ............, CRQ 

n.º...................detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo 

item 23 da Concorrência Pública, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar no 

presente Certame, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a 

execução dos Serviços/Obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação. 

 

Local e data 

 

 

Assinatura do Responsável Legal 

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

Empresa 

 

  



 

 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

ANEXO V – K 

DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO 

À 

Prefeitura Municipal de Pau D’arco - PA – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 

 

Prezados Senhores, 

 

______________________________________________, por seu Representante 

legalmente constituído, DECLARA, sob as penas da lei: 

Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de 

quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a 

abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas 

Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e 

agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. 

Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente 

Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. 

Que na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, 

empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, 

prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro 

ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, 

representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar 

qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer 

vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as 

Regras Anticorrupção 

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, 

proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua 

cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da 

conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante 

notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos 

termos desta Declaração. 

Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem 

ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que 

conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de 

rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer 

notificação, observadas as penalidades devidas. 

Por fim DECLARO AINDA, (SIM/NÃO), foram registradas autuações, acusações e/ou 

condenações contra a Empresa ou qualquer de seus membros, seja da matriz ou filiais, 



 

 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ: 34.671.016/0001-48 
AV: BOA SORTE, S/Nº – CENTRO – PAU D’ARCO – FONE: (94)3356-8104/8105                      

por violação da Lei Anticorrupção por qualquer ato lesivo contra a Administração Pública 

Nacional ou Estrangeira, ou da lei penal? Se positivo, esclareça:  

   (     ) Sim (     ) Não 

ESCLARECIMENTO:  

 

 

..............., ..... de .................. de 200.... 

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

Empresa 

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

Representante 
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