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DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA 

PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Declaramos que a empresa HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita 

no CNPJ (MF) nº 17.278.082/0001-33, possui os seguintes contratos firmados com a 

iniciativa privada e com a Administração. 

 

Nº 
CONTRATO 

DATA DA 
ASSINATURA 

LOCAL 
VALOR DO 
CONTRATO 

VALOR 
RECEBIDO (R$) 

RECEBIDO 
(%) 

À RECEBER 
(%) 

005/2017 03/07/2017 GAP-AK-CLA R$ 911.788,43  R$ 679.104,07  74,48% 25,52% 

085/2017 04/01/2018 TJRR R$ 1.986.915,18   R$ 1.283.828,74  64,61% 35,39% 

002/2018 13/04/2018 UFOPA R$ 4.507.560,21   R$ 413.405,07  9,17% 90,83% 

 

O Valor Total de Contratos Firmados é de R$ 7.406.263,70 (Sete Milhões, 

Quatrocentos e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos). 

 

Declaramos expressamente que nossos contratos assumidos com a Administração 

pública e iniciativa privada não importam diminuição de nossa capacidade operativa ou 

disponibilidade financeira, conforme segue: 

 

COMPROVAÇÃO 1 

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou 

superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e 

com a iniciativa privada.  

Valor do Patrimônio Líquido 

_______________________ x 12 > 1 

Valor total dos contratos 

 2.327.027,14 
____________ x12   = 3,77 
7.406.263,70 
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Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1. 

Logo: 

(R$ 2.327.027,14 /R$ 7.406.263,70) x 12 > 1; (0,192460339) x 12 > 1; 2,309524073 > 1. 

Então comprovamos assim que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze 

avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.  

 

COMPROVAÇÃO 2 

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração 

de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à 

receita bruta.  

(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) 

_______________________________ x 100   = 

Valor da receita bruta 

 

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o 

licitante deverá apresentar as devidas justificativas. 

Logo:  

 (5.760.919,07 - 12.090.943,76) / 5.760.919,07 x 100 = -6.330.024,69 / 5.760.919,07 x 100 = 

-1,098787296 x 100 = -109,8787296, então o percentual encontrado é maior que 10% 

(negativo), onde tem-se às seguintes justificativas: 

 

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10% 
 

Informamos para os devidos fins, que já efetuamos 41,29% dos compromissos 

assumidos totalizando um valor recebido e executado de R$ 4.992.086,19 restando 

R$7.098.857,57 ou seja, não interfere em nossa saúde financeira e nem com a expectativa de 

realização de obras por parte da instituição tanto quanto a sua execução financeira. 

Vale salientar que possuímos contratos de registro de preços. 

O contrato 002/2018/UFOPA, diz respeito a uma ata de registro de preços, tendo como 

característica de execução a não obrigatoriedade do contratante em realizar os serviços 

integralmente, pois até a data de hoje existe apenas um empenho de R$ 230.000,00. 

O contrato 09/2018/UFAM e o 08/2018/UFAM são referentes a serviços 

emergenciais, atualmente a instituição está realizando uma licitação para resolver essa 

situação, desta forma estes contratos podem ter seu termino até a próxima semana. 

(5.760.919,07 – 12.090.943,76) X 100 

   5.760.919,07 

= -109,87 
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Como os serviços estão em andamento, acreditamos reduzir ainda mais esses 

percentuais até iniciarmos os trabalhos, caso nossa proposta seja aceita por esta instituição. 

Hoje, nossa liquidez e receita bruta se encontra muito superior pelo fato do balanço ser 

do período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017. 

Importante lembrar que todos os contratos possuem seguro/calção, fortalecendo ainda 

mais a segurança junto à novas contratações. 

Para atestarmos nossa capacidade de execução, estamos passando o número de nossos 

fiscais, os mesmos podem comprovar a execução de nossos serviços. 

 

 

ORGÃO FISCAL TELEFONE 

UFAM DR. RUBENS (092) 3305-1480 

GAP - ALCÂNTARA TENENTE CASTRO (098) 99114-0767 

TJ - RORAIMA DR. ADELSON (069) 2101-0700 

UFOPA DRA. KÁTIA (093) 99145-2439 

TRE - PARÁ  (91) 3346-8000  
 

 

 

Manaus, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI 

HAZA CONSTRUÇÕES LTDA  
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