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CHECKLIST PARA CREDENCIAMENTO
PROCESSO N° 01205.000245/2020-55
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020
EMPRESA LICITANTE:
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TELEFONE DE CONTATO:
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Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório
deverão estar devidamente representados por:
3.1.1 TITULAR DA EMPRESA LICITANTE
ITEM
•

apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial

•

acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social
ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

ATENDE ???

3.1.2 REPRESENTANTE DESIGNADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM
•

apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial.

•

apresentar instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com
poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da
licitação.

•

acompanhado de registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social
ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades
por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio

Belém (PA) 17 de setembro de 2020
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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TOMADA DE PRECON° 01/2020/MPEG-MCTIC

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: IGAWA & CIA. LTDA., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o no 21.074.316/0001-06) com sede na Estrada daProvidência, 187, Cidade Nova,
Ananindeua/PA, CEP 67.130-670, (neste ato representado) pelo (sócio/diretor/procurador), Sr.
AUGUSTO CESAR IGAWA DE ALBUQUERQUE, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, portador do
RG no 3930692 e do CPF no 827.132.352-00, residente e domiciliado na Estrada da Providência,
187, Cidade Nova, Ananindeua/PA, CEP 67.130-670.
OUTORGADO: Sr. WALFRIDO CARDOSO LEBREGO NETO, Brasileiro, Solteiro, Gerente
Comercial, portador do RG no 4303302 e do CPF no 852.267.182-68, residente e domiciliado no
Conjunto Verdejante quadra 5, N° 08, bairro Aguas Lindas — CEP. 66690-460 Belém -Para.
PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representá-lo no procedimento licitatório,
especificamente na licitação modalidade TOMADA DE PREÇO N° 01/2020/MPEG — MUSEU
PARAENSE EMILIO GOELDI, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e
demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações,
interpor recurso, manifestar-se quanto ã desistência deste e praticar todos os demais atos
inerentes ao referidocertame.
Belém/PA, 14 de Setembro de 2020.
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Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

IGAWA & CIA LTDA, Inscrita no CNRI N° 21.074.316/0001-06, sediada na Estrada da Providencia N°
187, CEP: 67.130-670, Bairro Cidade Nova, Município Ananindeua, declara, sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação nopresente procedimento
licitatório TOMADA DE PREÇOS n9 01/2020, ciente da obrigatoriedade de declararocorrências
posteriores.

Belém, 17 de Setembro de 2020
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Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55
TOMADA DE PREÇOS N2 01/2020

DECLARAÇÃO

IGAWA & CIA LTDA, Inscrita no CNPJ N° 21.074.316/0001-06, sediada na Estrada da Providencia N°
187, CEP: 67.130-670, Bairro Cidade Nova, Município Ananindeua, por intermédio de seu
representante legal, Sr. Augusto Cesar lgawa de Albuquerque, infra-assinado, portador do RG n2
3930692, e de CPF n52 827.132.352-00, Declara que por ocasião da futura contratação, disporá das
instalações,aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Belém, 17 de Setembro de 2020
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IGAWA & CIA LTDA
CNPJ: 21.074.316/0001-06
AUGUSTO CESAR IGAWA DE ALBUQUERQUE
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Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55
TOMADA DE PREÇOS N9- 01/2020

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DACF/88

IGAWA & CIA LTDA, Inscrita no CNPJ NI° 21.074.316/0001-06, porintermédio de seu representante
legal, Sr Augusto Cesar Igawa de Albuquerque, portador do RG n2 3930692, e de CPF n2
827.132.352-00, DECLARA, para fins do disposto no Art. 27, V. da Lei n2. 8.666/93, e em
conformidade com o disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal de 1988, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Belém, 17 de Setembro de 2020

E);00
IGA
& CIA LIDA
CNPJ: 21.074.316/0001-06
AUGUSTO CESAR IGAWA DE ALBUQUERQUE
CPF ri* 827.132.352-00

I

t"

I GAWA
ENGENHARIA

Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55
TOMADA DE PREÇOS N2 01/2020

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

IGAWA & CIA LTDA, Inscrita no CNPJ N° 21.074.316/0001-06, sediada na Estrada da Providencia N's
187, CEP: 67.130-670, Bairro Cidade Nova, Município Ananindeua,por intermédio de
seurepresentante legal, Sr. Augusto Cesar Igawa de Albuquerque, portador do RG n2 3930692, e de
CPF n2 827.132.352-00, para os fins de participag5o na TOMADA DEPREÇOS n2 01/2020, DECLARA
expressamente, sob as penas da Lei, que:Cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 32 da Lei
Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de2006, alterada pela Lei n2. 11.488, de 15 de junho de
2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruirdo tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Belém, 17 de Setembro de 2020
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CNPJ: 21.074.316/0001-06
AUGUSTO CESAR IGAWA DE ALBUQUERQUE
CPF n° 827.132.352-00
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Processo Administrativo n* 01205.000245/2020-55
TOMADA DE PREÇOS Ng 01/2020

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

IGAWA & CIA LTDA, Inscrita no CNPJ NJ* 21.074.316/0001-06, sediada na Estrada da Providencia NI°
187, CEP: 67.130-670, Bairro Cidade Nova, Município Ananindeua, por intermédio de seu
representante legal, Sr. Augusto Cesar Igawa de Albuquerque, infra-assinado, portador do RG n°
3930692, e de CPF n° 827.132.352-00, para fins do disposto no Edital daTomada de Pregos ng
01/2020 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe, foi elaborada de maneira
independente pela EmpresalGAWA & CIA LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte,direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato dalicitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Pregos ng. 01/2020
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitação em epígrafe, porqualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participantepotencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida
licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato dalicitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do Museu Paraense EmilioGoeldi antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la

Belém, 17 de Setembro de 2020
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Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

IGAWA & CIA LTDA, Inscrita no CNPJ NJ° 21.074.316/0001-06, sediada na Estrada da Providencia N°
187, CEP: 67.130-670, Bairro Cidade Nova, Município Ananindeua, por intermédio de seu
representante legal, Sr. Augusto Cesar lgawa de Albuquerque, infra-assinado, portador do RG n2
3930692, e de CPF n2 827.132.352-00, Declara que tem plenoconhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo totalresponsabilidade por este fato e
que no utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros queensejem desavenças técnicas
ou financeiras com a contratante.

Belém, 17 de Setembro de 2020
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