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PREFEITURÂ MUNICIPAL OE ÂLTO ÂLEGRE DO PINDARÉ . MA

Av_ Jôaô X\III. §^ - Cerrrc
( \PJ: 01.612.E32/0001-21

REGTME DTFERENCTAOO OE CONTRATAçÃO - RDC N. OOí/202í

EDITAL

PROC. ADM. No. 079/202í

OBJÉTO: Contratação de Emp.esa Especializada em Serviços Técnicos de Engenharia para
rêcupêraÉo e manutenÉo de estradas vicinâis em diversos povoados no Municapio dê Alto
Alegre do Pindaré/[rA.

ORGÀO LICITADOR: Prefeitura lvlunicipal de Alto Alegre do Pindaré - PMMP/|VjA

DATA OA SESSÃO PÚBL|CA: 04105/202't

HORA: 09h00min

PRESIOENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO: Francival Veloso Feanandes
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PREFEITURÂ IíU}IICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ . ÍTIÂ

Àr. Joio »iIII, S/\ - C.nlN
C\PJ: 01.612.E32[00]-21

REGTME OTFERENCTADO DE CONTRATAçÃO - RDC No O0í/202í

EDITAL

PROC. ADM. No. 079/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL OEALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, inscntA NO CNPJ
sob no 0'1.612,8320001-2í, sediada na Av. João )«lll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré -
[,,t4, CEP n' 65.398-000, por intermédio do Presidente dâ Comissâo Permanente de Licitação,
designado pela Portaria n" 036/2021, publicada no Diário Oficiâl do Município no dia 04 de
Janeiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade RDC, na forma ELETRÔNIGA, em modo de disputa ABERTo, com critério de
julgamento MÊNOR PREçO, no regime de empreitada (por preço unitário), nos teÍmos da Lei
no 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto no 7.58'1, de 11 de outubro de 2011, da Lei
Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro
de 20í5, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n" 8.666, de 21 de junho de
1993, e âs exigências êstabêlêcidas nêste Editale seus anêxos.

Oata da s€sâo: 04/05/2021
Horário: 09i00
Loçal: Portal de Compras do Governo Federal - www.comorasqoveínamentais.aov-br _

UASG 9BO108

1 DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Engenharia para
recuperação ê manutenção de estradas vicinais em diversos povoedos no
Município de Atto Alêgre do Pindaré/MA, conÍorme condições, quantidades e
exigências estabelecidas nêste Edital e seus anexos.
1.2. O critério de iulgamento adotado será o menoÍ pÍeço GLOBAL, observadas as

exigências contidas neste Editale seus Anexos quanto às especificaçÕes do objeto.
1.3. A licitação será realizada pêlo regime dê empreitada por preço unitário,
sagrandcse vêncedoÍ o licitante que ofertar o menor preço.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1- As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista para o exêrcício de2021, na classificação abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE ALTOALEGRE DO PINDÂRÉ. MA
Àv.JonoXXlll, S/N - Cenlo

CNPJ: 01.612.8J2I1001-21

O211OO SECRETARIA DE OBRAS E URB,4A/ISMO
26 782 0260 2072 0000 CONSERVAÇAO DE ES7RADAS VICtNA|S
3 3 90 39.OOOUTROS SERy/ÇOS DE 

'ERCE/ROS 
- PESSOÁ JURID/C

2.2. Com ualú máximo estimado da licitâção em R$ 5,531.207,88 (Cinco milhões,
quinhentos ê trinta e um mil, duzentos e sete reais e oitênta e oito centavos).

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credênciamênto é o nível básico do registro cãdastral no Sistema de
Cadastramento UniÍicado de Fornecedores - SICAF, conÍorme disposto no Decreto
no 3.722, de I dejaneiro de 2001.
32. o cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certiflcado digital
conferido pela lnfraêstrutura de Chaves Públicas BÍasilêira - ICP-Brasil.

O credênciamento junto ao provêdor do sistema implicâ a rêsponsabilidade do
licitantê ou dê seu representante legal ê a prêsunçâo de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este RDC.
3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçÕes
efêtúadas em seu nome, assume como ÍlÍmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diÍetamente ou por seu representante, êxcluída a

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou êntidade promotoía da licitaçâo
por evêntuais danos decorrentes de uso indevido das cÍedenciais de acesso, ainda que
por têrceiros.
3.5 E dê responsabilidade do cadastrado conÍerir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsávêis pela

informação, devendo proceder, imediatamente, à correÉo ou à alteraçáo dos registros
tão logo identiÍique incorreçâo ou aqueles se tomem desatualizados.

3.5.1. A não obseNáncia do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclâssiÍlcação no momento da habilitação, após implementadas
diligências ordinárias.

3.6. No caso dê pârticipaçáo de empresas êm consórcio, o crêdenciamento e a

operação do sistema eletrônico devem ser Íealizados pela empresa líder do consórcio.

4. DA PARTTC|PAçÃO NO ROC

PodeÍão participar deste procedimento interêssados cujo rêmo de atividade

3.3.

4.1.
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores - SICAF, conforme disposto
no art. 9o da lN SEGES/MP n" 3, de 2018.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. proibidos de participarde licitaçôes e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigentei
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PREFEI]URA MUNICIPÂL DE ALÍO ALEGRE DO PII{DÂRÉ - A
Ar. Jono)L\lll. S -C€rlm
C\PJ: 0l .612.&12^XlOl -21

4.2.2. qúe não atendam às condiçÕes deste Edital e seu(s) anexo(s).
4.2.3. pessoa juÍidica estrangeira que não tenha representação legal no Brasil
com podeÍes expressos para receber citaÉo e responder administrativa ou
judicialmente;
4.2.4. o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação;
4.2.5. pessoa fisica ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei n' 12.462111,
mediante participação direta ou indireta:

a) que tenha elaborâdo o projeto básico ou executivo
corrêspondente;

b) quê tenha participado de consórcio responsável pela elaboração
do projeto básico ou executivo correspondente;

c) pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo
seja administrador, sócio com mais de cinco por cento do capital
votante, controlador, gerente, Íesponsável técnico ou
subcontíatado.

4.2.5.1. Para frns do disposto neste item, considera-se participação
indirêta a existéncia de qualquer vínculo de natureza técnica,
comeacial, econômica, Íinanceira ou úabalhista entre o autor do
pÍojeto. pessoa Íísica ou jurídica, e o licitante ou responsável
pêlos sêrviçós, fornecimêntos e obÍas, incluindc.sê o
fornecimento dê bens e serviços a estes necessários.

4.2.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comissão de licitaÉo.

4.2.6. que estejam sob Íalência, recuperaÉo judicial ou exhajudacial, ou
concurso de cÍedores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação
obseívado o disposto no itêm 10.5.3.1.1 dêstê Editâl;
4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consóÍcio;
4.28. Participaçáo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo
grupo econômico, assim entendidas aquelâs que tenham diretoÍes, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum.;

4.3. É vedada a contratação de pessoajurídica na qual haja administrador ou sócio
com poder de direção, Íamiliar de:

a) detentor de caígo em comissão ou Íunção dê confiança que atue na áreâ
responsável pêla dêmanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente supeíioí no ámbito do órgão contratante.
4.4.1. PaÍa os fins do disposto nestê item, considera-se familiar o cônjuge, o

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
aÍinidadê, até o têrceiro grau (Súmula VinculantdsTF no 13, art. 50, inciso V,
da Lei no 12.813, de 16 de maio de 2013 ê art. 2o, inciso lll, do Decieto n.o

7.203, de 04 dejunho de 2010);
4.5. Nenhuma licitante poderá participar desta licitaÉo com mais de uma pÍoposta

de preços.
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Como condiçáo para padicipação no RDc, o licitante assinalará 'sim' ou 'não"

Dêôrêto no 7.581. de 2011.
4.8. A declaração Íalsa relativa ao cumprimento dê qualquer condição sujêitará o

licitante às sançôes previstas em lei ê neste Edital.

5. DA PARTICIPAçÃO OE LICITANTES SOB A FORllrA DE CONSÓRCIO

5.1. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizâdas em

consórcio.
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4.6.
em campo próprio do sistêma eletrônico, rêlativo às seguintês declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no aíigo 3' da Lei Complementar no

123, de 2006, estando apto a usufruir do katramento Íâvorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49.

4.6.'1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno portê, â assinalação do câmpo "não' impediíá o
prosseguimento no certame;

4.6.1-2. a asiinalação do campo'não" apenas produzirá o efeito de o licitentê
não ter direitó ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooPerativa;
4-6-2. quê está cientê ê concoída com as condiçôes contidas no Editale seus

anexos:
4.6.3. que cumprê os requisitos de habilitação definidos no Edital ê que a

proposta apresentadâ está em conformidadê com as exigências editallcias,

4.6.4. que inexistem fatos impeditivos pâra sua habilitaÉo no certamê, cientê

da obrigatoriedade de declâraí ocoírências posteriores;

4.6-5. que nâo emprega menor de '!8 anos em trabalho noturno, per'goso ou

insalubre e não emprega menor de 16 anos' salvo menor, a partir de 14 anos, na

condiÉo de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXlll, da ConstituiÉo'
4.6.6. quê a proposta Íoi elaborada dê íorma independente, nos têrmos da

lnstrução Normativa SLÍl/NIPOG no 2, de 16 de setembro dê 2009;
4.6.7. que não possúi, êm sua cadeia produtiva, empíegados exêcutando

trabalho degradante ou forçado, obseNando o disposto nos incisos lll e lv do

art.'lo e no inciso lll do ad. 5o da Constituição Federal

4.6.8. que os serviço§ são prestados por empresas que comprovêm

cumprimenio de ,e"e.ã d" 
"atgo" 

prevista em lei para pessoa com deÍiciência

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regrâs dê

acessibilidade previstas na legislaÉo, conforme disposto no art 93 da Lei no

8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. O licitante dàve aprêsentar declaração de ciência da exigência de que o

contÍatado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis,

ieieieniei ao oujeto oa licitação, para os servidores ou empregados do órgão o-u 
-eÍrtidade

càntratante e doi órgãos de controle interno e externo, nos termos do art' 8o, § 2', lll' do

ffi úrr»itugll* M^P@'cúá4& eEq'sFs{rd'à ú
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PREFEITURA UUNICIPAL DE ALÍOALEGRE DO PINDARÉ. MÂ
Av. JoÂo XXIII. §4\ -C.Ílô

CNPJ: 01.612.E32^rc01 -21

DA SUBCONTRATAçÃO

6.1. Será permitida a subcontratação do objeto licitado de foÍma parcial, na Íorma do
Projeto Básco anexo a este Edúa.

7, DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1.

7.7.

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e hoÍáÍio marcados para abertuÍa da sessão, quando, então, encerrar.se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
7.2. O licitante será responsável por todas as transaçóes que forem eÍetuadas em
seu nome no sistema elekónico, assumindo como frmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
7.3 lncumbirá ao licitante acompanhaÍ as operaçôes no sistema eletrônico durante
a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
nêgócios. diante da inobserváncia de quaisquêí mênsagêns ematidas pelo sistema ou de
sua desconexã0.
7.4 Alé a abertura da sessão, os licitantes podêrão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
7 .5. O licitante dêvêrá ênviar sua proposta mediante o preenchimênto, no sistema
eletrônico. dos seguintes campos:

7.5.1. valor unitário para cada item da proposta, uülizando 2 (duas) casas decimais
para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS;

7 5.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informaçôes: ......

7.5.3. Prazo de validade da proposta, que não poderá seÍ inÍerioí a 30 (trinta) dias
consêcutivos, a contar da sua apresentação.

7.6. O licitante deveÍá utilizar, sempre quê possível, nos valoÍes propostos, mão de
obra, materiais, tecnologiâs ê matérias primas existêntes no local da execução das obras,
desde que não se pÍoduzam prejuízos à eÍiciência na execução do objeto.

O licitante deverá anexar os seguintes documentos:
7.7.1. Cronograma Íísico-financêiro, observando-se as etapas e prazos de execução

e a prêvisâo de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus
anexos, e incluindo as êtâpas necessárias à medição, ao monitoramênlo e ao
controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composição ânalÍtica das taxas de Bonificação e Despesas
lndiretas (BDl) ê das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as
parcelas quê o compôêm.

Todas as especiÍlcaçôes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
Nos valores propostos estarão inclusostodos os custos operacionais, encargos

7.8.
7 .9.
prêvidenciários, tÍâbalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direte

ou indiretamênte na prestação dos serviços.
7.1O. É de inteira responsâbilidade da licitante obter, dos órgãos competentês,

informação sobre a incidéncia ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas
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para o fornecimento objeto desta licitaçáo nos mercados intemo €/ou externo' não sê

àdmitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas'

7 .11. Os licíantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normâs dê

regência de contrataçôes públicas fêderais, quando participarem de licitações públicas:
-7-'11.1.O 

descumprimento das regras supramencionadas pela AdministÍaÉo por

parte dos contratados podã ensejar a responsabilização pelo Tribunâ! de

bontas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes

consequências: assinatura de prazo para a adoÉo das medidãsllecessárias
ao exaio cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso lX' da Constituiçáo;

ou condenaçáo dos agentes públicos responsáveis e da empresa contrâteda

"o 
pag"rento dos úejuizos ao erário, caso verificada a oconênciâ de

superfãturamento por sobrêpÍeço na execução do contrato'

7.12. A ve;iÍicação de conformidade das píoposlâs será feita exclusivamente em relaçáo
' ' - j piopo"tà .ri" bem clâssiÍicâda, após a fase de disputas, nos termos do art' 24'

§1" da Lei n" 12.462/1,|

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitação dar-seá em sessão pública' por meio de

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital'

8.2. O modo de disPuta será o aberto'
ã ã ós ticitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de

Lnces públicos, sucêssivos e crescentes / decrêscêntes Havendo a adoção de fase

"b"l,i", "oa 
ou t", 

"ombinaçào. 
os lances seguiÍão as segulntes. rêgras: 

,---' 
8.2.1. lniciada a etaóa, os licúantes deverão encaminhaÍ lances exclusivâmente

por meio de sistema eletrÔnico, sendo imediatamente inÍormados do seu

recebimento e do valor consignado no Íegistro'

A.2.1.1. O lance deverá ser ofeítado pelo valor total'

8.2.2. ós licitantes poderão oferecer lances sucessivos' obseNando Ô horário
- - - 

ti,,"oó par" 
"ó"dura 

da sessão e as regras estabelecidas no Editál'

8.2.3. O licitante somente poderá oferecer la-nce de valor inÍerior ou percentÚal

de desconto supeior ao úftimo por ete ofêdado e registrado pelo sistema'

8-2.4. O inteualo mínimo de difeíença de vatorcs entre os lances que incidirá

tanto em relaçáo aos lances i;lemediáios quanlo efi relaçáo à proposta

quê cobií a methor ofefta deverá ser syo (cinco pot cento) ' -
8.2 5. ó intervalo entÍe os lances enviados pelo mesmo licitantê náo poderá ser

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não podeÍá ser

infêrior a três (3) segÚndos'
8.2.6. Os lances enviado;em desacordo com o item acima serão descartados

automaticamente Pelo sistema
8.2.7. Em caso dê falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma

deverão ser desconsiderados pêlo p'esidênte da comissão de licitaÉo do

RDC, com registío da ocoÍrência em campo próprio do. sistema e

coÀunicaÉo iíediatàmente à Sêcretaria de Gestão do l'inistério da

Economia'

rl

b.
mffiffr*"



*

ígI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PII{DÂRÉ. MA

Av. Joío xxlll, S/N _ Ceúttu
C\PJ: 01.612.EJ2^P0l_21

8.2.8. Não seÍão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em

tempo rêal, do valor do menor lance registrado, vedada a identiÍicãÉo do

licitante.
8.2.'!O.A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do

Presidente da Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de

antecedéncia, o horário previsto O sistema eletrônico encaminhará aviso

de fêchamento iminentê dos lances, após o que transcoírerá pêríodo de

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistêma,

findo o qual será automaticamente encerrada â recepÉo de lances'

8.3. O sistema disponibilizatá caínpo próprio para troca de mensagem entre a

comissão de licitação e os licitantes.
8.4. No caso de desionexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa

competitiva do RDC, o sistema eletrônico poderá permaneceÍ acessivel aos

licitantês para a recepção dos lânces.
8.5. Se a desconexáo peidurar por tempo superior a 1O (dez) minutos, a-ses§âo sêrá

suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa da Comissão do

RDC aos participantes.
8.6. Én"àrrao" a tasà o" apresentação de proposlas ou lances o sistema identiÍiôârá

ãm cotuna propria as àicroempresas, empresas de pequeno porte e sociedâdes

cooperativas paÍticipantes, procêdendo à comparaÉo com os valores de

primeira colocada, se esta for empresa dê maioí porte, assim como das demeis

itassmcaOas, pará o Rm de aplicar-sê o disposto nos aÍts' 44 e 45 da LC n" 123

de 2006, regulamentadâ pelo Decreto no 8.538, de 2015'

a.7. t'tã"""" 
"onáiç0"", "" 

propostas de microempresas, êmpresâs de pequeno porte

e sociedadês cooperativas que sê encontrarem na fab(a de até 10% (dez por

"entol "cia" 
da proposta ou lance de menor preço serão considerâdas

êmpatadas com a PrimeiÍa colocada.
8.8. A melhor classificada nos têrmos do item anterior terá o direito de êncaminher

uma última oferta para desempatê, obrigatoriamente em valoÍ inferior ao da

primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema'

contados aÉs a comunicaçâo automática para tanto'

8.9. Caso a microempresa, êmpresa de pequeno porte ou sociedade cooperãtivâ

Ããitroi ctassincaàa desista ou não se manifestê no prazo estabelecido sêrão

convocadas as dêmais licitantes mtcíoempíesa, empresa de pêqu€no portê e

iociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por

cento), na ordem de classiÍicâção, para o etercício do mesmo direito' no prazo
- estabelecido no subitem antêrior.

8.10. No caso de equivatência dos valores êpresêntados pelas micÍoempresas ou' - 
"Ãpiài"s 

o. pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nêsta

ã"íoiião, " sisiema iará um sorteio eletrônico' definindo e convocândo

ãutomaticamente a vencedora para o encaminhamento da oÍerta Íinâl do

desemPate

(&mmPs*ffim*ffir^H,ffi#iÍ
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8.11. Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2
(duas) ou mais pÍopostas. serão utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

8.11.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova
proposta fechada em ato continuo à classificação;

8.11.2. Sorteio em sessão pública.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Após o encerramento da fase de apre§entação de propostas, a Comissão dê

RDC classificará as propostas por ordem decrescente de vantajosidade'

9.'1.'1. A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado

condições mais vantajosas.
9.1.2. A negociação acima Éoderá ser Íeita com os demais licitantes, segundo a

ordeá de ôlassiÍicação, quando o primeiro colocado, após a negociação,

for desclâssiÍicado por sua proposta permanecer superioí ao orçámento

estimado.
9.1.3. A negociaçáo será realizada por meio do sistema, podendo sêí

acompanhada pelos demais licitantes.
g.2. A proposta ajustada ao lance vêncedor' deverá ser encaminhadâ via sistema'

reàigiàa em tingua portuguesa, com clareza, sem emendas, râsuras' acréscimos

ôu ê;trelinhâs. dêvidamênte dãtada e assinadâ, como também rubricadas todas

as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e deverá conter:
g.2.1. A 'azáo social da proponente, endereço completo, telêfone' endereço

eletrônico (e-mail), mencionando o banco, número da conta corrente ê da

agência bancária no qual serão depositados os pagamentos se â Licitantê

se sagrar vencedora do ceíame;
9.2.2. Espe;iÍicações do objeto de forma clara, observadas as especiÍicaçôes

constantês dos proietos elaborados pela Administraçáo;

9.2.3. Planilha de compo;ição de custos unitários (analítica) de todos os itens da

planilha orçamentárià, com os valores adequados ao lance vencedor' em

que deverá constar:
a) indicação dos quanttativos e dos custos unitários' vededa â

utilizaçáo de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) compósição dos custos unitários quando diÍerirem .daqueles' 
constantãs dos sistemas de reÍerências adotados nas licitações;

c) detalhamento das Bonificaçõês e Dêspesâs lndiretas - BDI ê dos

EncaÍgos Sociais - ES.

9.2.3.1. o refeiido orçamento analítico deverá seí numerado obseNando

a mesma sequência dos itens da planilha orçamentária'

9.2-3-2. No§ preços cotados dêverão êstar incluídos todos os insumos

que os compõem' tais como despesas com impostos taxas'

fÍetes, seguros e quáisqueí oúros que incidam nâ contíataÉo

do obieto;
Página 9 de 5l
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9.2.3.3. A economicidade da proposta será aÍerida com base nos custos
globais e unitários, conlorme aÍt. 42, do Decreto n' 7 581/201'1.

S.Z.S.:.,1. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento

estimado pela administraçáo pública, com base nos parâmetros previstos

nos §§ 3" , 40 ou 6" do art. 8o da Lei n" 12 462, de 2011.

9.2.s-.ã.2. tlo caso de adoção do regime de empreitada por preço unitáÍio

ou de contrataçâo poÍ tarefa, os custos unitários dos itens materialmênte

relevantes dai propostas náo Podem exceder os custos unitários

estabelecidos no orçâmento estimado pela âdministração pública'

observadas as seguintes condiçôes:
9.2.3.3.2.1. serão ;onsiderados itens materialmente relevantes aqueles de

maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo

menos oitenta por cento do valortotaldo orçamento estimado ou que sejam

considerâdos essenciais à funcionalidade da obra ou do serviço de

ênoenharia.
9.2:3.3.2.2. êm situaÇÕes especiais. devldamênte comprovadas pêlo licrtante

àm relatório técnico'ciícunatanciado aprovado pela administração pÚblica'

poderão ser aceitos custos unitários superiores àqueles constante§ do

orçamento êstimado em relação aos itens materialmente Íelevante§, sem

oréruizo da avaltação dos órgãos de conkole drspensada a compensaÇáo

em qualqueí outro sêrviço do orçamento de reíerência'
ó.2.às.z.z.t. Não havendo aprovaçáo, pela administíaÉo, do relatório

técnico circunstanciado de que trata este item, sêrá dada oportunidade ao

ticitante para ajustar a sua planilha de píeços ao lance vencedor'

óteoecenao oi lirite" dos custos unitários, antes de eventual

desclassiÍicação.
õ2.à.s.s. i,rà caso oe adoçâo do rêgime dê empreitada por preço global ou

de empreitada intêgral, sêrão obsêrvadas as seguintes condiÇões:

9-2.3.à.3.1. no cálculo do valor da proposta, poderão ser utitizados custos

,nitirú" ait"r"nt"s O"queles pÍevistos nos §§ 3" , 40 ou 60 do art 8" da Lei

À" lz.+az, d.zor, a"sde que o vâlor global da pÍoposta e o valor de cada

etaoa prevista no cronogíama fisico-Íinancelío seja igual ou inÍeíior ao valor

calculado a partrí do srstema de refeíência utilizado,

ó.á.a.ài.2. é, titu"çoês espêciais, dêvidâmênte comprovadas pelo licitante

ãm ieiatorlo tecnico circunsianciado, âprovado pela administração pública'

ói ,"úrés 0"" et"p"" do cronograma fisico-Íinanceho poderão excêder o

limitê fixado no subitem acima.
S.ZIS.Z.ZI- Não havendo aprovação pêla adminislração do íelatóno

técnico ciÍcunstanciado de que tÍata êste item será dada oportunldade ao

ii"it"nt" o"r" arustar a sua planilha de preços ao lance vencedor'

áíàJ"i",ioo os hmites dos custos unfláíios e/ou das etapas antes de

êventuâl desclassiÍicação.
9.2.3.3.4. EncerÍada a etapa competitiva do processo' poderão ser

ãir-uioáoàs ã" iu"to" oos itens ou das etapas do orçamento estimado que

estivérem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante oa melnor

;ü;i;, ;;ãfr".;" reeiaboraçao da planitha com os valores adequados
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ao lance vencêdor.
9.2.4. Cronograma Íísico-ínanceiro, conforme modelo Anexo ao Editali

9-2-4-1- O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá

observar o cronograma de desembolso máximo por período

constante do Proieto Básico, bem como indicar os serviços
pertêncentes ao caminho crÍtico da obra.

9.2.5. A composição analitaca do percentual dos Beneficios e Despesas lndirêtas
- BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o

compÕem;
9.2.5.1. Os custos Íelativos à administração local, mobil2aÉo e

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem

como quaisqueÍ outros itens que possam ser apropriados como

cústo direto da obra, não poderão ser incluidos nâ composição
do BDl, devêndo ser cotados na planilha orçamentária'

9.2.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser

supêíiores aos limites estabelecidos na legislaÉo tributáriã;

9.2.5.3. Os tributos considerados de naturcza dirêta e personalística,

como o lmposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a

Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, nâo deverão ser

incluídos no BDI;
g.2 5 4. As liqtantes suleitas ao regimê de tributaÇão de rncidência não'

cumulativa dê ÉlS e COFINS dêvem apíesêntaÍ demonskativo
dê apurâção dê contíibuiçóes sociais comprovando quê os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa dê BDI

correspondem à média dos percentuais eletivos recolhidos em

virtude do direito de compensação dos cÍéditos previstos no art

30 das Leis 10.63712002 e í0.833/2003, de forma a garantir que

os preços contratados pela Administração Pública reÍlitam os

benefíCios tributários concedidos pela legislação tributária'

9.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacionaldeverão apre§entar

os percentuais de lSS, PIS e CoFlNS, discriminádos na

composição do BDl, compatíveis as aliquotas a que estáo

obrigadas a recolher, conÍorme previsâo contida na Lei

ComPlementar 12312006.

9.2.5.6. A composição dê encargos sociais das empresas optantes pelo

Simples Nàcional não poderá incluir os gastos relátivos às

coniribuições que êstão dispensadas de recolhimento' conforme

dispôes o art. 13, § 3o, da reíerida Lei Complementar;

9.2.5.7. Será adotado o pagamento píoporcional dos valores pertinêntes

à administraÇão local rêlatNamente ao andamento fÍsico do

objeto contraiuâ|, nos termos deílnidos no Projeto Básico e no

respectlvo crÔnoorama.
9.2.6. Prazo dê valldade da propista não infeíior a 30 (trinta) dias' â contar da

data de abêrtuÍa do certame.
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9.2.7. EÍos no preenchamênto da planilha náo constituêm motivo para e

desclassiÍicaçáo da proposta. A planalha poderá ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoraÉodo preço.

9.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou

falhas que não alterem a substância das propostas;
9.2.7.2. ConsideÍa-se erro no pÍeenchimento da planilha passível de

correção a indicação de recolhimento de impostos e
contribuições na Íorma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.

9.3. Será dêsclassificada a proposta quel
9.3 1 contenha vrcios rnsanávets,
9.3.2. não obedeça às especificaçóes técnicas previstas no instrumento

convocatÓrio;
9.3.3. apresentê preço maniÍestamente inexequívêl ou permaneça acima do

orçamento estimado para a contratação;
9.3.4. não tenha suâ exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

administração pública; ou
9.3.5. apresente desconÍormidade com quaisquer outras exigências do

instrumento convocatório, desde que insanável, incluindo previsão de
oferta de vantagem não prevista no edital (tais quais flnanciamentos
subsidiados ou a Íundo peÍdido) ou apresentação dê preço ou vantagem
basêada nas oÍertas dos demais licitantes.

9.4. Podêm sêr considerádas inexequÍveis as propostas com valorês globais

inÍeriores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) l\,lédia aíitmética dos vâlores das propostas superiores a 50o/o (cinquenta

por cento) do valor do orçámento estimado pela administração pública, ou,

b) Valor do orçamento estimado pela AdministraÉo Pública.

9.4.1. Na situaçáo deste item, a administraÉo deverá conÍerir ao licitante a

oportunidade de demonstrar a êxêquibilidadê da sua pÍoposta, mêdiante
diligências na forma dêste Edatal.

9.4.i.1. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstíar que o valor da
proposta é compâtivel com a execuÉo do objeto licitado no que

se refere aos custos dos lnsumos e aos coefrcientes dê
produtividade adotados nas composições de custos unitários

9.4.2. A análise de exequibilidade da proposta não consideÍará materiais ê
instalaçóes a serem fomecidos pelo licitante em relaÉo aos quais ele

renúncle a paÍcela ou à totalidade da remuÔeração, desde que a renÚncia

estêja expressa na Píoposta.
9.5. Sem pÍejLrízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de ofÍcio

ou mediânte provocação fundada de qualquer interessado, realizar diligências

para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja

demonstrada.
9.5.1. Eventual convocação do licitante para envio dê documento digital' será por

meio de Íuncionaiidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat
prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da

proposta.
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9.5.2. É facultada à comissáo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitaçâo tundamentada feita no chat pelo licitante, antes de Íindo o
pÍazo:

9.5.3. Na hipótesê de necessidade de suspênsão da sessão pública paÍa a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessáo pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévrc no
sistema com, no mínimo,24 (vinte e quaúo) horas de antecedência, e a
ocorrência sêrá registrada em ata.

9.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação
indicada nêsta condição será desclassiflcado e sujeitar_se_á às sançôês
previstês neste editat e demais legislações pertinentes a matéria.9.7. Se a proposta ou lancê vencedor for desclassiÍicado, a Comissâo de Licitaçâo
examinaaá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente. na
ordem dê classificaÇão.

9.8. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão,
informando no "chat" a nova data e horário parê a sua continuidade.9.9. Nos itens náo exclusavos para a pêrticipaÇão de macroemprpsas e empresas de
pequêno porte, sempre que a proposta não for êceita, e antes de a Comissão
passar à subsequênte, havêrá nova veÍificêção, pelo sistema, da eventual
ocoÍrência do empate ficto, previsto nos artigos,l4 e 45 da LC no 123, dê 2006,
seguindo-se a disciplina entes êstabelecida. se for o caso.

9.10. Encerrada a análise quanto à aceitaçáo da proposta, a Comissão verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAçÀO

10.1. Como condjção prévia ao exame da documentaçáo de habilitação do ticitante
detentoÍ da propoía classificada em primeÍo tugar, a Comissáo de Licitação
verificará o eventual descumprimento das condiçôes de paíicipaçáo,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participaçao no
certame ou a futura contíatação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:a) SICAF;

b) Cadastro Nacionâl de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS,
pela Controladoria-Gerâl da

mantido
União

(www.portaldatranspâíência. gov_br/ceis)i
c) Cadasko Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade

Administrativa, mêntido pelo Consetho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.brlimprobidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de lnidônêos, mantida peto Tribunatde Contas da União _ TCU:
10.2. Pata a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das

consultas dâs allneas "b", 'c', "d" acima pela Consulta Consolidada de pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br0

í0.2.1. A consulta aos cadastros sêrá realizada em nomê da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por Íorça do artigo 12 da Lei n. 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanÇões impostas ao responsável pela prática

Página 13 de 5l

@
!i@Úár&êÉt,d6qoul!mdEE il

§



PREFEITURA IúUNICIPÂL DE ÂLTOALEGRE DO PINDARÉ. MA
Ar. Jono XXllI. SÀ -Ccírtu

CNPJ: 01.612.E)2r'0001-21

de ato de improbidade administrativa, a proibiÉo de contrataÍ com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoÍitário.

í0.2.1.1. Caso conste na Consulta de SituaÇão do Fornecedor a existência
de Oconências lmpeditivas lndiretas, o gestor daligenciará para
veriflcar sê houvê Íaude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências lmpeditivas lndiretes.

10.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos
vínculos societários, linhas de Íornecimento similares,
dentre outros.
O licitante será convocâdo para manifestação
previamênte à sua desclassiÍicação.

10.2.1.1.2.

10.2.1.2. Constatada a existência de sanÉo, a Comissão de Licitação
reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.2.1.3- No caso de inabalitaÇão, haverá nova veriÍicação, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, prêvisto nos arts- 44 e 45
da Lêi Complêmentar no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitaÉo da proposta subsêquente.

10.3. Câso atêndidas as condições dê partacipação, â hâbilitação dos licitantês será
vêrificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação
à habilitação jurídica, à rêgularidade fiscal, à qualificaÉo econômica Íinânceiía
e habilitação técnica, conÍorme o disposto na lnstruçâo Normativa SEGES/[,!P
n" 03. dê 2018.

10.3.1. Também será âdmitida a substituição parcial ou totalde documentaÉo de
habilitação técnica por cêrtiflcado de pré-qualificação válido quando da
solicitaçáo de sua apresentação pela Comissão de Licitação;

10.3.2. o interessado, para efeitos de habilitação prevista na lnstruçâo Normativa
SEGES/MP n" 03, de 2018 mediante utilizaçáo do sistema, deverá atender
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceÍo dia útil
anterior à dâta prevista para rêcêbimento das propostas;

10.3.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF ou do certaficado dê pré-qualaÍicação paía que estejam vigenies
quando dê solicitaçâo pela comissão ou encaminhar a respectiva
documentação dê habilitação atualizada, conÍorme previsto neste Edital

10.4. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar' no
pÍazo de 24 (vinte e quatÍo) horas, documentaÉo válida que comprove o
atendimento das exigências de habilitação deste Edital, sob pena dê inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade frscal das
microempresas, empresas de pequeno portê ê sociêdades coopêrativas,
conforme estatui o art. 43, § 10 da LC no í23, de 2006.

10.4.1. Havêndo a nêcêssidade dê envio de documentos complêmentares,
necessários a esclarecêr informações, corrigir impropriedades na

documentação de habilitaçâo ou complementar a instrução do processo, o

licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitaçáo.
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10.4.2.Não seÍão aceitos documentos de habilitaÉo com indicaÉo de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aquêlês lêgalmente permitidos

10.4.3. Sê o licitante for â matriz, todos os documeôtos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a Íilial, todos os documentos deverão estar
em nome da Íllial, êxceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamênte, Íorem emitidos somente em nome da matriz

10.4.3.1. Serão aceitos Íegi§tros de CNPJ de licitante matÍiz e filial com
difêrenças de nÚmeros de documentos pertinentes ao CND e ao

CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
rêcolhimento dêssas contribuações.:

10.5. Ressalvado o disposto no item í0.3, os licitantes deverão encaminhar, nos

termos deste Edital, a documentaÉo rêlacionada nos itens a seguir, para fins dê

habilitaÇão.

í0.5.1. Habilitaçâo jurídica:

10.5.1.1. No caso de emprcsáno individual insciçáo no Registro PÚblico

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial de

respoctiva sede;
10.5.'1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual dê

re§ponsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento

comprobatório de seus administradoÍês;
10.5.1.3. lnsciição no Registro PÚblico dê Empresas Mercantis onde

opera, com averbaçào no Registro onde tem sêde a matriz, no

caso de ser o particlpante sucurcal' filial ou agêncla

10.5.'1.4. No caso de sociedade simples inscíção do ato constitutivo no

Registro Civil das Pessoas Júrídicas do local de sua sede'

ac;mpanhada de prova da indicação dos seus administradores;
'10.5.1.5. Decréto de autorizaÉo, em setratando de sociedade empre§ária

estrangeira em funcionamento no País;
10.5.1.6. Os documentos acima dêverão êstar acompanhados dê todas as

akerações ou da consolidação respectiva;

't0.5.2. RegulaÍidade Íi3cal e trabalhista:

10.5.2. í . prova de inscriçáo no Cada§tro Nacional de Pessoas Jurídicas;

10.5-2.2 prova de regúlaridadê Íiscal perante a Fazenda. Nacional'

mêdiante apresentação de certidão expedida coniuntamente
pela Secreària da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Frocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)' reÍerente a

todos os créditos tributários federais e à DÍvida Ativa da União

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
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Seguridade Sociâ|, nos termos da Portaria Conjunta no 1 751, dê
o2i11l2}14, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da

Procúrâdora-Geral da Fazenda Nacional;
10.5.2.3. prova de regularidade com o Fundo dê Gaíantia do Tempo de

Serviço (FGTS);
10.5.2.4. prova de inexistência dê débitos inadimplidos perante a jusiiçâ

do trabalho, mediante a apíesentaÉo de certidão negativa ou
positiva com eÍeito de negativa, nos termos do Título Vll-A da

consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decíeto-lei no

5.452, de 1" de maio de 1943i
10.5.2.5. provâ de inscrição no cadastro de contribuintes municipal,

relativo ao domicilio ou sede do licitantê, pertinente ao seu ramo

de atividade e compatÍvel com o obieto contratual;

10.5.2.6. prova de regularidade com a Fazenda lllunicipaldo domicílio ou

sêde do licitantei
10.5.2.7. caso o foÍnêcedor seia considerado isento de tributos

relacionados ao objeto licitatóÍio' deverá comprovar tal condiÉo
mediante a apresentiação de declaraÇão emitida pela

coírespondênte Fazenda do domicilio ou sêde do fornecedor' ou

ouka equivalêntê, na forma da lei;

'10.5.3. OualiÍicação Econômico-FinanceiÍa:

10.5.3.1. ceítidão negativa de Íalência, rêcupêração judicial. ou

recuperaçáo éxtrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do

licitante;
10.5.3.1 .1 . No caso de certidão positiva de recuperaçâo judicial ou

extrajudicial, o licitante deverá apresentar a

comprovação de que o respectivo plano de

recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art'

58, da Lei n." 11.101, de og de fevereiro de 2005' sob
pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos

os dêmais requisitos de habilitação'

10.5.3.2. balanço patrimonial e dêmonstrações contábeis do.último
exercicio social, iá exigiveis e apresêntados na forma dâ lei' que

comprovem a boa siluação Ínanceira da empresa, vedada a sua

subal uição poí balancetes ou balanÇos píovisóíios podendo.sêÍ

atualizad'os por índicês oficiais quando encerrado há mais de 3

(lrês) meses da data de apresenlaÇâo da proposta;

10 5.3 2 f. no caso de empresa consliluida no exercício social

vigente, admite-sê a apíesentação de balanÇo

pãtrimonial e demonstraçôes contábeis reÍerentes ao

perlodo de existência da sociedade;

10.5.3.2 2. ; admissível o balanço intermediário' se decoríer de lei

ou contrato/estatÚto social'
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10.5.3.3. compíovação da sitúaçáo financêira da empresa será constatada
mêdiante obtênção de índicês de Liquidêz Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) ê Liquidez Corrênte (LC), rêsultantes da aplicaçáo
das Íórmulasi

Ativo Circulante + Rêalizável a Longo
P@zo

Passivo Circulante + Passivo Não

Circulante
Ativo Total

SG= Passivo Circulante + Passivo Não

Circulante
Ativo Circulante

LC= Passivo
CiÍcúlante

10.5.3.4. As emprêsas, cadâstradas ou não no SICAF, que aprêsêniârêm
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de

Llquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrênte
(LC), deverão compíovar patÍimônio liquido não inÍeÍior a 10%

(dez Po, cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente.

10.5.4. Qualificâção Íécnica:

10.5.4.'r. As empresas cadaskadas ou nâo no SICAF, dêverão comprovar'

ainda, a qualificaçào técnica, por meio da apresentaÉo dos

documentos quê seguem, no envelope no '1

10.5.4.2. Registío ou inscnçãô da empresa licitantê no CREA (Conselho

Rêõional de Engenharia ê Agronomia) eJou CAU (Conselho de

nrquitetura ê Úrbanismo), oonforme as áreas de atuação
previstas no PÍojeto Básico' em plena validade;

10.5.4.3. Declaração formal dê que disporá' por ocasião de futura

contratação, das insklações, aparêlhamento e pessoal técnico

considerados essenciais para a execução contratual'

10.5-4.4. Comprovaçáo da capacitação técnico-proÍissional' mêdiânte

apresentação dê Certidáo de AceNo Técnico - CAT' expedida
pào CREÀ ou CAU dâ região pertinênte'- nos .têrmos da

iegislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) tecnico(s)

ê/ou membros da equipe técnica que particrparão da obra' que

demonstre a AnotaÇão de Responsabilidade Técnica - ART ou o

Registro de Resóonsabilidade Técnica ' RRÍ relâtivo à
exe-cução dos serviços que compõem as parcelas dê maior
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relevância técnica e valor signifrcativo da contratação, quando
descíitos no Projêto Básico.

10.5.4.5. Os responsáveis técnicos ê/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverâo pertencer ao quadro permanênte da empresa
licitante, na data pÍevista para entÍega da proposta, entendendG
se como tal, para Íins deste certame, o sócio que comprove seu
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto sociali o
administrador ou o diíetor; o empregado devidamentê registrado
em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ê o prestador de
serviços com contrato escrito íirmado com o licitante, ou com
declaraçáo de compromisso de vinculação contratual futura, caso
o licitantê se sâgre vencedor do certame.

10.5.4-6. No decorÍer da execução da obra, os proÍissionais de que trata
este subitem poderáo ser substituído§, nos termos do âÍtigo 30,

§10, da Lei n'8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituiçáo seja aprovada
pela Administração.

10.5.4.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todâs as
informâções necessáias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrâto que deu §lporte à contratâção e das
correspondentês Certidôes dê Acervo Técnico (CAT). endereço
atual da contratante ê local em que foram execúadas as obras e
serviços de engenharia.

10.5.4.8. Atestado de vistoria assinado pelo Secretario de Obras e
Urbanismo do l\runicípio de Alto Alegre do Pindaré, Sl-EIêlgiygl
Rêis da Silva

'10.5.4.9. A vistoria será acompanhada por servidor designado para e§se
Íim, em horário comeÍcial, devendo o agendamento ser efetuado
previamente.

10.5.4.10. O ptazo paÍa vistoria iniciar-se'á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, e§tendendo-se até o dia útil anteÍior à data
prevista para abertura dos envêlopes.

10.5-4.11. Pa.a a vistoria o licitante, ou o sêu representante legal, deverá
estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil ê documento expedido pela empresa
compíovando sua habilitação para a realização da vistoria.

10.5.4.12. O atestado de vistoria poderá sêr substituído por declâraÉo
emitida pelo licitante em que conste, altemativamente, ou que

conhece as condições locais para execuçáo do obieto; ou que

tem pleno conhecimento das condiçóes e peculiaridades
inerentes à natureza do trabalho, assumindo total

responsabitidade poÍ este Íato e que nâo utilizará deste para
quaisquer questionamentos Íuturos que ensejem desavenças
técnicas ou Íinanceiras com a contratante'
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10.5.4.13. Os documentos paÍa habilitaçáo podeÍáo ser apresêntados em
original, por qualquer pÍocesso de cópia autenticada por cartório
compêtente ou por servidor da Administração, ou publicâção êm
órgão dê imprensa oficial.

10.5.4.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.5.4.15. Se o licitanteÍor a matriz, todos os documentos deverão estârem
nome da matriz, e sê o licitantê for a frlial, todos os documentos
deverão estarem nome da Íilial, exceto aqueles documentos que,
pela própriâ naturêza, compÍovadamente, forem emitidos
somêntê êm nomê da matriz.

10.5.4.16. Serão aceitos registÍos de CNPJ de licitante matriz ê filial com
diÍerenças de números de documentos peÍtinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

10.5.4.17. A existência de rêstrição relativamente à regularidade Íiscal e
trabalhista não impede quê a licitântê qualaficada como
microêmpresa ou emprêsa dê pequeno porte seja habilitada,
uma vez que atenda a todas as dêmais exigéncias do êdital.

10.5.4.Í8. Constatado o atendimênto às exigências de habilitação íxadas
no Edital, o licitante estará habilitado para a fase de classiÍicação.

1í. DOS RECURSOS

11.'1. Declarado o vencedor e decorrida a fasê de regularização Íiscâl de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se Íor o
caso, podeíá o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar a intênção
de rêcorrer imediatamente após o término de cada sessão, de Íorma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ôes) pretende rêcorrêr e por quais
motivos, em c..rmpo próprio do sistema.

1 1.1.1. São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisôes:
11.'1.1.1. ato de habilitaçâo ou inabilatação de licitantê;
1'1.1.1.2. julgamento das propostas;

11.'1.2. lndependentemente do momênto de realização do ato a Ser recorrido, o
recurso devêíá Ser apíesentado nesta Íase recursal única.

11.2. Havendo quem se manifêste, caberá à Comissão de Licitação verifcar a
têmpestividadê e a existência de motavação da intenÉo de recorrer, paÍa decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

í1.2.1.Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verifierrá as condiçóes dê admissibilidade do
recurso,

í 1.2.2. A falta de manifestação motivada do licitantê quanto à intenção de recorrêr
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o Íecorrente terá, a partir de então, o prazo
de cinco dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
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ficândo os demais licitantes, dêsde logo, intimados para, querendo,
apÍesentarem contrarrazões também pelo sistema eietrônico, em outros
cinco dias utêis, que começarão a contar do término do prazo do
recorÍente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no
aít. 56 do Decreto no 7.581, de 201'1.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamênto.

1 1 .4. Os autos do pro@sso permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endeíeço constante neste Edital.

12, DA ADJUDICAçÂO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Finalizada a fasê rêcursal, a administração pública poderá negociar condições
mais vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociação acima, constatada a íegularadade dos ato§ praücados, a
autoridade competente podêrá:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
íorem supriveis;

12.2.2. anúlat o pÍo@dimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
12.2.3. revogar o píocedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou,
12.2.4- adjudicat o obieto, homologar a licitação e convocar o licitante venc€dor

para a assinatura do contrato, preÍerencialmente em ato único.
12.3. caberá recurso no prâzo de cinco dias úteis contado a partirda data da anulação

ou revogação da licitaçáo, observado o disposto no item '11 desse edital, no que

couber.

13, DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTÉ

13.í. Após a homologação da licitaçâo, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo dê Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O vencedoí terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar inshumento
êquivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrâto/Autorização),
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançÔes previstas

neste Edital.
'13.2.1 . Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou

entidade parâ a assinatura do ÍeÍmo de Contrato, a Administraçáo poderá

êncaminhá-to para assinatura, mediante correspondência postal com aviso

de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e

devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento'

13.2.2.O Vazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado' por iguâl

peiíodo, por solicitaçâo justificada do adjudicatário e aceita pela
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Administração.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa

adjudicada, implica no reconhecimento de que:
13.3.1. A reÍerida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de

negócios ali estabelecida as disposições da Lei n'8.666, de 1993;
13.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsóes contidas no edital e

seus anexos:
13.3.3. A contratada reconhece que as hipótêses de rescisão sâo aquelas

previslas nos ârtigos 77 e 78 da Lea no 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

13.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF paía
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do óÍgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, obseNado o disposto no art.29, da lnstruçâo
Noímativa no 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6o, lll, da Lei no

10.522, de 19 de julho de 2002, consulta p.évia ao CADIN.
13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, estê dêverá
proceder ao seu câdastramento, sem ônus, antes da contratação.

13.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deveíá
regularizar a sua situação pêíante o cadâstro no prazo de atê 05 (cinco)
dias úteis, sob pena de aplicação das pênalidades prevastas no edital e
anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, será êxigida a comprovação das condiçôes de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

13.6. Na hipótese de o vencedor da licatação não comprovâr as condiçôes de
habilitação consignadas no edital ou se Íecusar a assinar o contrato, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações
lêgais cabíveis a esse licitante, poderá convocâr outro licitante, íespeitada a
ordem de classiÍlcação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares
assinar o contrato nas condiçÔes oÍeítadas pelo licitante originalmentê vencedor.

13.6.í. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contrataçâo nos termos
acima, a administração pública poderá convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classiÍicaçâo, para a celebíaçáo do conkato
nas condições ofertadas por estes, dêsde que o respectivo valor seja igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contrataçâo, inclusive quanlo aos
preços atualizados nos termos do instrumento convocatóÍio

,I4, DO REAJUSTAMENTO EM SENÍIDO GERAL

14.'1. As regras acerca do reajuste do valor contratualsão as estabelecidas no Projeto

Básico, anexo a este Edital.
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15, DA ACEITAçÃO OO OBJETO E DA FISCALIZAÇÀO

15.1. Os cratérios de recebimento e acêitação do obieto e de fiscalizaçâo estâo

Previstos no Proleto Básico.

16, DAS OBRIGAçÕES DA CONÍRATADA

16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento' com a. alocação dos

ãmpregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais'

fornec;ndo e utilizando os maieriais, equipamentos fêrramentas e utensílios dê

qu"fü"O" 
" 

quantidade compativeis com as especificações contidâs nos

iioletos e Oemais oocumentos técnicos anexos ao instrumento convocâtório a

que se vincula este contrato. bem como na sua proposla:

16.2. áeparar, conigiÍ, remover ou substitulí, às suas expensas' no tolal ou em partê'
'- 

no'pt".à fixaão pelo fiscal do contrato, os serviços efêtuados em que se

vériicarem vícios, defeitos ou incorreções Íesultantes da execução ou dos

materiais emPrêgados;
16.3. Manter os emprãgados nos horários predetermrnados pela Contratante:

iã.;. dd;;ii;ãt-ü pelos vicios e danos decorrentes da execuÉo do objeto' de- 
"coido 

co, o" 
" 

tligos 14 e 17 a27' do Código de Defesa do Consumidor (Lei

n; ãoia, o" 1990i ícando a cont;atante a'itorizada a descontar da garantia

orestada. caso exrgrda no edital ou dos pagamentos devido§ à Contratada' o

valor correspondenle aos danos sofridos:

lo.s. ÜIirii", erÉegados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços â

sêrem executados, em conformidade com as noÍmas e determinações em vigor;

to.o. ÀpÀsentar os empregados devidamente identiÍicados por.meio.de crachá além
" - ;;plà-vtH;". os Équipamentos de Proteçáo lndividual - EPI;

16.7. Apiesentarà Contratante, quando for o caso à relaçáo,nomrnal dos empregados

que adentrarão no órgão para a execução das atÚidades.contrataoS"; ---,^,^
16.8. áespon§abilizaFsê por todas as obrigãções trabalhistas sooals'

ôÍêvdênciánastnbutánaseasdemaisprevistas'nalegislaçãoespecífica'cuja
'inádrmptêncra não transÍere responsebrlidade à Conkatante:

lo.g. Àtenàá as soricitaçôes da Càniratante quanto à substitução dos empregados
- - 

"t*"0o", 
no prazofixado pála fiscatEaçáo do conkato' nos casos em que Íicar

"o*tát"a" 
descumprimeniá àas obrigãçoes relativas á execuçào do serviço'

conforme descrito nestê instrumento contratual;
'to.lo. tnlirulr seus empregados quanto à necessidade de acâtaÍ as Normâs lnternas

da Contratante;
I o.t t. üitiuii seus empÍegados a Íespeito das atividades a serem desempenhadas'

alertando-os " 
nao 

"'""ut"iàt 
atlvidades não abrangidas pelo contrato

devendo a Contratada retatai a Contratante toda e qualquer ocorrência neste

sentido. a ílm de evitar desvio de funÉo:

ro.rz. n.üi"i'J ôó"tratante toaá'e qúqu;í irregularidade,verificada n-o dêcorrer da
'"'- 

"r-,r-"üa" 
ã" 

".preenalmãniolinctusive 
a ãlteÍaÉo de supervrsores da obra:

a
\b
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16-13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendjz para os maiores de quatorze anos; nem permitir

a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho notuíno, perigoso

ou insalubíe:
16.14. lvlanteÍ durante toda a vigência do conkato, em compatibilidade com âs

obíigaçõês assumidas, todas as condaçõesde habilitação e qualificação exigidas
na licatação;

16.15. Guardar sigilo sobre todas as informaçôes obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;

16.í6. Mantêr píêposto aceito pela Contíatante nos hoíáíios e locais de prêstação de
serviço para representá-la na execução do contrato com câpacidade para tomar
decisôes compatíveis com os compromissos assumidos;

16.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito fedêral, estadual ou
múnicipal, as normas de sêgurança da Contratante;

16.18. lnstíuir os seus empregados, quanto à prevenÉo de incêndios nas áreas da
Contratante;

16.19. Prestal os serviços dentro dos parámêtros e rotinas estabelecidos, fornêcendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios êm quantidade, qualidade ê
tecnologia adequadas, com a observância às recomendaçôes aceitas pela boa
lécnica, normas e lêgrslação:

16.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorrência anormal ou acidente que se vêrifique no local dos serviços.
16-21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contíatante ou por

seus pÍepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
kabalhos, bem como aos documêntos Íelativos à execução do empreendimento

'16.22. PatalisaÍ, por determinaçâo da Contratante, qualquer atividade que não esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.

16.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos

respêctivos órgãos, se necêssário Íoí, â Ím dê que não vênham a ser daniÍicadas
as redês hidrossanitárias, elékicás e dê comunicaÉo.

16.24. Promovêr a guarda, manutenÉo e vigilância de mâteriais' fêramentas, ê tudo o
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrâto-

16.25. Providenciar junto âo CREA e/ou ao CAU-BR as Anotaçõês e Registros de
Responsabilidade Íécnica refeÍentes ao objeto do contrato e especialidades
perlinentes, nos termos das normas pertinêntes (Leis ns 6.496r/7 e
12 .37An010);

16.26. Obter junto ao MunicÍpio, conÍoÍme o caso, as licenças necessárias e demâis

documentos e autorizações exigívêis, na forma da legislação aplicável;
16.27. Cedeí os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico

especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o

previsto neste Projeto Básico e seus anexos, @nforme artigo 11'l da Lei n'
8.666. de 1993;

'16.28. Assegurar à CONTRATANTE:
16.2S.i. O dirêito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos'

inclusive sobre as eventuais adequaçÕes e atualizações que vierem a ser
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íeali2adas, logo após o recebimento de cada paÍcela, de ÍoÍma
permanente, permitindo à Contratante distribuiÍ, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;

16.28.2- Os dirêitos autorais da solução, do proieto, de suas especificações
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que
exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sançóes civis e penais cabíveis.

16.29. PromoveÍ a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a
conduzi-las eficaz e eflcientemêntê, de acordo com os documentos e
especiÍicações que integÍam ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato,
no prazo determinado.

16.30. Conduzir os trabalhos com êstritâ observância às normas dâ legislação
pertinente, cumprindo as detêrminações dos Poderes Públicos, mantendo
sempre limpo o local dos serviços e nas melhoÍes condiçôes de segurança
higiênê e disciplina.

16.3'1. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e apíovâÉo'
quaisquer mudanÇas nos métodos executivos que fuiam às espêciÍicações do
memorial descritivo

16-32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto

responsável, as informâções sobre o andamento do empreendimênto, tais como,
número de funcionários, de equipamentos, condiçóes de trabalho, condiçôes
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências ê outros fatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização ê situação das
atividades êm relação âo cronograma previsto

16.33. Refazer, às suas expensas, os tÍabalhos exêcutados êm desacordo com o
estabelecido no inskumento contratual, no Projeto Básico e sêus anexos, bem

como substituir aqueles realizados com materiais deÍeÍtuosos ou com vicaos, pelo

prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão doTermo de Rêcebimento
Definitivo.

16.34. Observar as diretrizes, critérios e procedamentos para a gestão dos resíduos da
construção civil êstabelecidos na Resolução no 307, de 05/07/2002' com as

alteraçõ;s da Resoluçáo n. 44812012, do Conselho Nacional de Meio Ambiêntê

- CONAIiIA, conÍorme a.tigo 4", §§ 2" e 3'' da lnstÍução Normativa SLTUMPOG

n' '1, de 19/01/20'10, nos sêguintes têÍmos:
16.34.1. O gerenciamento dos residuos originários da contratação deverá

obedeaer às diretrizes técnicas e procedimêntos do Programa luunicipal

de Gerenciamênto de Rêsíduos da Construção Civil, ou do Píojeto dê

Gerenciamento de Residuos da Construção Civil apresentado ao órgão

competente, conforme o caso;
16.34.2. Nos termos dos aíigos 3" e 10'da Resolução CONAMA n" 307, de

O5lO7t2OO2. a CONTRATADA deverá providenciar a destinação

ambientalmente adequada dos Íesíduos da construÉo civil originários da

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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16-34.2.1. resíduos Classe A (rcutilizáveis ou recicláveis como aoregados):
deveíão ser reutilizados ou reciclados na forma de agrêgados, ou
encâminhados a aterros de ÍesÍduos classe A de reservação de
material para usos futuros;

16.34.2.2. rêsíduos Classe B (reciclâveis para outras destinações): deverão
ser reutilizados, reciclados ou êncaminhados a áreas de
aímâzênamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilização ou Íeciclagem futura;

16.34.2.3. residuos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperação)i deverão ser
armazenados, kansportados ê destinados em conformidade com
as normas técnicas específica§;

16.34.2.4. resíduos Clâsse D (peÍigosos, contaminados ou prejudiciais à

Obras e Urbanismo): dêvêrão ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas êspecíÍlcas.

16.34.3. Em nenhuma hipótese a Contíatada poderá dispor os re§Íduos
originários da contratação em ateíos de resíduos sólidos urbanos, áreas
de "bota fora", encostas, corpos d-água, lotes vagos e áreas protegidas por
Lei, bem como em áreas não licenciadas;

16.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
16.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou píocesso, situado em local fixo,

que libere ou emita matéria para a atmosfeía, por emissão pontual ou
Íugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos dê êmissão de poluentes admitidos nâ Resolução CONAMA n"
382, de 2611212006, e legislaçáo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

16.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissâo de ruídos não
poderá ultrapassar os nívêis considerados aceitávêis pela Norma NBR-
10.151 - AvaliaÉo do Ruído em Áreas Habitadas visando o conÍorto dâ
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Íécnicas - ABNT oU

aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conÍorto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolução CONAMA n'0'1, de 08/03/90, e legislaçâo correlata;

16.35.3. Nos termos do aíigo 4", § 3', da lnstrução Normâtiva SLTI/MPOG n" 1'
de 19i01/2010, deverão seÍ utilizâdos, na execuçáo contratual, agregados
rêciclados, semprê que existiÍ a ofeÍta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior êm rêlação aos êgrêgados naturais, inserindo-
se na planilha de foÍmação de preços os custos correspondentes;

16.36. Responder por qualquer acidente de tÍabalho na execução dos serviços, por uso

andevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantês
de caso fortuito ou deÍorça maior, por qualquer causa de destruiÉo, daniÍicaÉo,
deÍeitos ou incorreçõês dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra'
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16.37. Realizar, conforme o caso, por mêio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalizâção e sob suâs custâs, os testes, enseios, êxámês ê provas necessárias
âo controle dê qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a seÍem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projêto Básico e
demais documentos anexos;

16-38. Providenciar, conÍorme o caso, as ligaçôes definitivas das utalidades previstas no
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, teleÍone, etc.), bem como atuariunto
aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços
públicos pâra â obtenção de licenças e regularização dos serviços e atavidades
concluídas (ex.: Habit+se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

'16.39. Quando não Íor possível a verificação da regulâridadê no Sistema de Cadastío
de Fornecedores - SICAF, a êmpresa contratada cujos empregados vinculados
ao serviço sejam regidos pela CLT dêverá enkegar ao setor responsável pela
fiscalizaçâo do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Sêguridade Social; 2) cêrtidáo conjunta relativa aos tributos fêderais e
à Divida Ativa da União; 3) cêrtidões que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estaduê|, Distrital e túunicipal do domicílio ou sede do contretado,
conforme exigido no jnstrumento convocatório; 4) Ce(idão de Rêgularidêde do
FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Írabalhistâs - CNDT;

16.40. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos
no dimensionamento da proposta.

16-41. Em se tratando de âtividades que envolvam serviços de natureza intelectual,
após a assinatuÍa do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial,
dêvidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o
esclarecimento das obrigaçóês contrâtuêis, êm quê êstejam presentes os
técnicos responsáveas pela elaboração do Projêto 8ásico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da
área requasitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas quê
executaráo os seíviços contratados.

16.42. Deve manteí as condições dê Habilitâção, em êspecial o art. 55 da Lei 8.666/93.

17. OAS OBRIGAÇOES E OA CONTRATANTE

17.1. Exigir o cumprimento de todas as obíigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contÍatuais e os termos de sua proposta;

17.2. Exetcq o acompanhamento e a fiscalizaÉo dos serviços, por servidor ou
comissão especialmente designada, ânotando êm registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos êmpregados
eventualmente envolvidos, êncaminhando os apontamentos à áutoridadê
competente para as providências cabíveis;

17.3- Notificar a Conkatada por escÍito da ocoríência de eventuais impeÍfeiÇôes,
falhas ou irregularidades constatêdas no curso da execução dos serviços,
Íixando prazo paÍa a sua correção, certiíicando-se de que as soluçôes por elê
propostas sejam as mais adêquadas;
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17.4. Pagãf à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme
cronograma íisico Ílnanceiro;

17.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o

Conkatada:
valor da fatura de serviços da

17.6. Fornecer por escrito as informações necessárias
serviços objeto do contrato;

17-7- Realizar avaliaçóes periódicas da qualidadê

para o desenvolvimento dos

dos sêrviços, aPós seu

recebimento;
17.8. Cientificaí o órgão de reprêsêntaçáo JUdicial da Procuradoria GeIal.do Município

de Alto Alegre-do Pindaré - MA para adoção das medidas cabivers quando do

descumprimento das obrigações pela Contratâda;

17.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built, e§pecmcaçôes

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatórios de inspeçóes técnicas após o recebimento do serviço e notificações

exPedidas;
17.10. Êxigir da óonkatada que pÍovidencie â seguinte documentação como condição

indÉpensável para o recebimento deÍinitivo de objeto, q!ê!!!g.b!!-@Íl:
'17.'10.1. "as built", elaborado pelo responsávêl por suâ execuçâo;

tz.tó.2. comprovaçao das ligações definitivas de eneígia, água, teleÍone e gás;

17.10.3. a reparaçáo dos viciàs verificados dentro do prazo de garantia do

serviço, tenáo em vista o direito assegurado à Contratante no art-' 69 de

Lei ni 8.666/93 e no art. 12 da Lei n" 8.078/90 (Código de DeÍesâ do

Consumidor).

cúUsULA NONA - DA SUBCONTFÁTAçÃO

18.1. É permitida a subcontrataÇão parcrat do objeto, respeitadas as condições e

ob;igaÇõês êstabelecidas no Projeto Básrco e na proposta da contíatada'

DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico' anexo

a este Edital

OAS SANÇÔES ADi'IINISTRAÍIVAS.

20.1. Comete inÍÍaÉo adminislrativa, nos termos do art 47 da Lei n' 12-462' de 2011'

do Drazo de vahdade da sua proposta não celebíar o

nas hrpóteses previslas no item '!4 6 deste Edilal:

a documentaçào exigida para o certame ou apresentar

18.

19.

2A

o licitante que:
20.1.1. convocado dentro

contrato, inclusive
20.1.2. deixar de entregar

doq]mento falso;
20.1.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
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sem motivo iustiÍicado;
20.1.4. não mantiveÍ a pÍoposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,

devidamente justiÍicado;
20.1.5. fraudar a licitaÉo ou praticar atos fÍaudulêntos na execução do contrato;
20.1.6- comportar-se de modo inidÔneo ou cometer fÍaude Íiscal; ou
20.1.7. der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

20.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaraçáo falsa quanto às condiçôes
de participação, quanto ao enquadramênto como lllE/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da
fase de lances.

20.3. O licitante que cometer qualquer das infÍações discriminadas nos subÍten§
anteriores ficará sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminâ|, às
segurntes sanções:

20.3.'1. Advêrtência por Íaltas leves, assim entendidas como aquelas que nâo
acarretarem pÍejuízos significativos ao objeto da contratação,

20.3.2. Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prêjudicado(s) pela conduta do licitante;

20.3.3. Suspensâo têmporária de participação em licitaçáo e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

20.3.4. lmpedimênto dê licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Fêderal
ou Municipios, pêlo prazo de até 5 (cinco) ânos, sem prêjuízo das multas
previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das
demais cominaçÕes legais

20.3.5. Oêclaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo
Pública enquanto perduÍarem os motivos determinantes da punição ou até
que seia promovada a reabilitação peraôte a pÍópria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressâÍcií â

Adminiskação pelos prejuízo§ resultante§ e após decorrido o pÍazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior;
20.4- A penalidãde de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais

sançóes.
20.5. Se, durante o pÍocesso dê aplicação de penalidade' se houver indícios de pÍática

dê infÍaÉo âdministrativâ tipificada pêla Lei no 12-846 de 1odeagostode2013'
como âio lesivo à âdministração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessáÍias à apuíâÉo da íesponsabilidâde dã

empresa deverão ser remetidês à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisáo sobre a eventual instauraçáo de

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR,

20.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não

conslderadas como àto lêsivo à Administração Públicâ nacionel ou estíangeira

nos têrmos da Lêi no 12.846, de '1o de agosto de 2013, seguiÍáo sêu Íito normal

na únidade administrativa.
20.7. O proc€ssamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos

administrativos especificos para apuraçáo da ocorrência de danos e pÍeiuizos à

Administração PÚblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
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jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.8. Caso o valor da multa náo seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela

conduta do licitante, a União ou Entidade podeíá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 4í9 do Código Civil.

20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstâs realizar-s+á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatáÍio, obsêrvando-se o procedimento previsto na Lei n' 12.462,
de 2011, e subsidiariamêntê nâs Lêis no 8.666, de 1993 ê 9.784, dê '1999.

20.'10. A autoridade compêtêntê, na aplicação das sanções, lêvará êm consideração a
gravidade da conduta do infÍator, o cerátêr educativo da pena, bêm como o dano
causado à Administraçâo, observado o princípio da proporcionalidade.

20.1 't . As penalidades serão obÍigatoriamente registradas no SICAF.
20.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contrataçâo estão previstas no

Projeto Básico.

21, DA IMPUGNAçÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 5 (cinco) dias úteis antês da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

2'1.2. A impugnaçâo poderá ser íêâlizada por Íorma êletrônica, pelo e-mail
cpl.altoâlegrep@gmail.com, ou por pêtição dirigida ou protocoladê no endeÍeço
Av. João XXlll, S/N - Cenko.

21.3. Acolhida á impugnação, será deÍinida e publicada nova data para a rêalização
do certame.

21.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão seÍ
enviados à Comissáo de Licitação até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data
designada paía abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrÔnico
via inteÍnet, no êndêrêço indicado no Edital.

21.5. As impugnaçóes e pedidos dê esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

21.6. A concessão de efêito suspensivo à impugnação é medida excepcionale deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

22. DAS DISPOSIçOES GERAIS

22.1. Da sessão pública do RDC divulgar-se'á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer Íato supeNeniente que impeça

a realização do ceÍtame na data marcada, a sessão será automaticamente
transfêrida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde quê não haja comunicação êm contrário, pêla Comissáo de

Licitação.
22.3. Toda; as Íêferências dê tempo no Edital, no aviso e durante a sessâo pública
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observarâo o hoÍário de Brasília - DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitaçáo, a Comissão de Licitaçáo poderá

sanar erros ou falhas que nâo alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
rêgisúâdo em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eÍicácia paía
íns de habrlitação e classiÍicação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não amplicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entíe os intêressados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princÍpio da isonomia, a Íinalidade e a segurança
da contÍatação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e aprêsêntação de suas
propostas e a Administraçáo não será, em nenhum caso, responsável poÍ esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do procêsso licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, êxcluir-sê-
á o dia do início e incluir'se-á o do vêncimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administrâção.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essnciais não importaré o
aÍastamento do licitante, dêsde que seja possÍvel o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia ê do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposiçôes deste Edital e de seus anexos ou
demâis peças que compõem o processo, prevalêcêrá as deste Edital.

22.11. O Edilal está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrÕnico
httos://wwwaltoaleoredooindarê.ma.qov.br/cidades/cidadês/, e também
podêrão ser lidos e/ou obtidos no êndêreço da Sala Comissão Permanente de
Licitação-CPL, situada na Avênida Presidente Médici, S/N, Centro, nos dias
úteis, no horário das 08h horas às 12h horas, mesmo êndereço e período no
qual os autos do processo âdministrativo permânêcêrão com vista franqueâda
aos interêssados.

22.12. lntegram este Edital, para todos os Íins ê efeitos, os seguintes ânêxos:

ANEXO l- Projeto Básico; - E[,] CD-ROir.
ANEXO ll - Planilha de Custos e Formâção de Preços; - EM CD-ROM.
ANEXO lll - Composição do BDI; - EM CD-RON4.
ANEXO lV - Cronograma Físico Financeiro; - EM CD-ROlvl.
ANEXO v - Minuta do Contrato
ANEXO vl - Modelo de Carta Credencial
ANEXO Vll - [rodelo de Atêstado de Vistoria;
ANEXO Vlll - N4odelo de Dêclaração Uniícada
ANEXO lX - N4odêlo de Proposta comercial

do-tindaíélMA), 3l de Março de 202'1.
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ANEXO H -COMPOSTÇÃO BOt
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REGTME DTFERENCTADO DE CONTRATAçÃO - RDC N'001/2021

ANEXO V

MINUÍA OO GONTRATO

CoNTRATO N' _/202í - PMAAP
TERMO OE CONTRATO FIRMADO
ENTRE O MUNICíPIO DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ, ATRAVÉS OA
SUA PREFEITURA MUNICIPAL E

A EMPRESA
PARA RÊALTZAçAO DE (...).

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, ATTAVéS dA PREFEIÍURÂ MUNICIPÂL
OE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ- PMAAP/MA, sediada na Av, João XXIII, S/N - CêNtTO,

Alto Alêgrê do Pindaré/[rA, CNPJ N" 01.6í2.832y0001-21, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato repíesentado respectivamentê pêlo Prefeato Municipal Sr.

FRANCISCO oANTAS RIBEIRO FILHO, bÍasilêiro, casado, portador da Cédula dê
ldentidade RG 

^o 
2011392-7, e inscrito no CPF sob o n" 125.76í.3'13-87, residente e

domiciliado na Rua J P Almeida, no 351, Bairro - Rural, CEP no 65.398-000, nesta Cidade, e
do outro lado a Empresa inscrita no CNPJ sob o no

estabelecida Rua Íepresentada por seu(ua)

, o(a) Sf(á) (descrever nome, nacionalidade,
estado civil, prof,ssão), portado(a) do CPF no e RG no_, residêntê
e domiciliado(a) à Rua doravante denomanada

simplesmênte CONTRATAOA, submelendo-se as partes às disposiçôes constantes nos
termos dá Lêi no 8.666, de 21 deiunho de 1993, dâ Lêi n' 10.520, de í7 deiulho de 2002, da

Lêi de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto no 7.983, de 8 de abril de 2013,
aplicândo-se também os procedimêntos determinados pela Lei Complementar 123/2006 ê na

Lei no 8.078, de 1990 - Código de DeÍesa do Consumidor, resolvem celebíaí o presente
Contíato pârê execuçáo de determinada obía, tendo em vistâ o resultado da licitâção
procedida na modalidade ROG n' 00íí202í - CPUPMAAP, oíiunda do Procêsso
AdministÍativo no 07912021 - Sec. Municipal de Obras e UrbanÉmo, Adjudicação
no-/- e Homologação datada de 

-/-/-, 
mediante as Cláusulas e condiçôes

seguintes:

í. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

l.í. O objeto do pÍesente instrumento é a contratação de Empre§â Especializâde em

Serviço9 Técnicos de Engenharia pa,a recuperação e manutenção de êstÍadas
vicináis em diversos povoados no Municipio de Alto Alegre do Pindâré/MA, que será

prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico ê demais documentos técnicos

a
à
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que se encontram anexos ao lnskumento Convocatório do certame que deu origem a este
instrumento contrâtual.

1.2. Este Íermo de Contrato vincula-se ao lnskumento Convocatório do Editalem epígrafe

e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora,

independentemente de transcrição.

2. cúUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.'1. O Wazo dê vigência dêste Íermo de Cont.ato é aquele íixado no Edital, isto é, 09

(nove) mesês, com início a partir da assinatura do conkato-

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas

rêÍerenteià conkatação sejam intêgralmente empenhadas até 31 dê dezembío, para fins

de inscrição em resto; a paóar, conforme Orientação Noímativa AGU n" 39.de 1311?,2011'

2.3. A execução dos seliços será iniciada a partir do recebimento da ordem de seNiço

e duÍará 06 (seis) mesêJ, cujas etapas observarão o cÍonograma Íixado no Projeto

Básico.

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contÍato será precedidâ da

correspondenle'adequação do cronograma físico-ínanceiÍo, bêm como de justificetiva ê

autorização da autoridàde compêtente para a celebraÉo do ajuste, devendo ser

formalizada nos autos do processo administrativo.

3, CúUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.í. O valor total da contratação e de R$ ....... . (.....)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárjas diretas e indiretas

àeconentes da exêcução do obieto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais'

trãoàrnistas, previdenôiários, fi;cais e comerciais incidentes, bem como taxas de

licênciamênto, adminiskaÉo, írete' seguro e outros nec'essários ao cumprimento integral

do objeto da conkataÉo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, dê lorma que os pagamentos devidos à

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados'

4. CLÁUSULA OUARTA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

4.í.As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotaÉo

oÍçamentária, na classificação abaixoi
Páqina 33 dê 5t
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O211OO SECREÍARIA DE OBRAS E URBANISMA
26 782 0260 2072 0000 CONSERyAÇ4O Df ESr&4D4S y/C/NA/S

3 3.9A39o1OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÊSSOÁ JUR/D/C

s. cúusuLA ourNTA - Do PAGAMENTo

5.í. O pagamento será efetuado pela Contratante no prâzo de 30 (trinta) dias, contados
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades
executadas e dos mate.iais emprêgados, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e contia carrente indicados pelo contratado.
5.2. Os pâgamentos decorrentes de despesas cujos valores não uttrapassem o lamite de
que trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666, de '1993, dêverão ser eÍetuados no píazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscál/Fatura, nos
termos do ad. 5", § 3", da Lei no 8.666, de 1993.
5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da data finaldo período de adimplemento da pârcela da contrataÉo a que aquela
se refeÍir.
5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintês
píocedjmentos:

5.4.1.A0 final de cada etapa da execução contratual, conÍorme previsto no
Cronograma Físico-FinanceiÍo, a Contratada apresentará a mediÉo prévia das
atividades executadas no período, at.avés dê planilha e memória de cálculo
detalhada.
5.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades
prêvistas para aquela etapa, no Cronograma Flsico-Financeiro, estiverem
executadas em sua totalidade.
5.4.3. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar
comprovaçâo de matrícula da obra junto à Previdência Social - CEl.

5.5. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias útêis, contados a partir da datâ da
apresentação da mêdição, pâra aprovarou rejeitar, notodo ou em parte, a mediÉo prévia
íelâtâda pelâ Contratâda, bem como pata avali a conformidade das atividades
executadas, inclusive quanto à obíigaçáo de utilização de produtos e subprodutos
florestêis de comprovada procedência lêgal.
5.6. A apíovação da mediÉo prévia apresentada pela Contratada não a exime de
qualquer das responsabilidades contratuaas, nem implica âceitação definitivâ das
atividades executadas.
5.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Faturâ no vâlor da medição
dêÍinitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de
cálculo detalhada.
5.8. O pagamento somêntê seÍá efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apíesentada pela Contratada, acompanhada dos dêmais documentos
exigidos neste instaumento contratual.
5.9. O'atesto" da Nota Fiscal/Fatura Íica condicionado à verificâção da conformidade da

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente

; s@@táfua Estu ÉerÉ"à
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executadas, bêm como às seguintes comprovações, que devêrão obrigatoriamente
acompanhá-la:

5.9.r. Do pâgamento dês contrabuições sociais (Fundo de Garantiâ do Íempo de
Serviço e PÍevadência Sociâl) e da rêgularidade trabalhista, correspondentes ao
mês da última nota flscal ou Íatura vencida, quanto aos êmpregados diretamente
vinculados à execução contratual, quândo não for possível â veriÍicaÇão da
regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura
l\,lunicipal de Alto Alegre do Pindêré, SICAF ou outro êquivalente (guia de
recolhimento de comprovaÇão do INSS e FGTS a partir de 30 dia§ de execução
da obra);
5.9.2. Da regulaÍidadê flscal, constatada através de consuha "on-line' âo SICAF
ou ouko êquivalêntê, ou na ampossibilidadê dê acesso ao referido Sistêma,
mêdiantê consulta aos sítaos eletrônicos oficiais ou à documentaçâo mencionada
no artigo 29 da Lei n" 8.666, de 1993;

5.10. O pagâmênto somente será autorizado dêpois de efetuado o "atêsto" pelo servidor
competênte, condicionado estê ato à veriflcaçáo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
âpresentada em íelaçáo às atividades efetivamente prestadas e aos materiais
empregados.
5.11. Havendo êrro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa,
como por êxêmplo, obrigação ínanceúa pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplênciê, o pagamento Ílcará sobíestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras Nesta hipótese, o paazo paê pagamênto iniciar-se-á após a

comprovaÇão da regularizaçâo da situaçáo, não acarretando qualquer Ônus para a
Contrataôte.
6.12. Será efetuada a retênção ou glosa no pâgamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prêjuizo das sanções cabíveis, câso se constate quê â Contratadai

5.12.í. não produziu os resultados acordados;
5.'t2.2. dêixou de êxecutar as atividadês contratadas, ou não as executou com a
qualidadê mínima exigidai
5.12,3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inêrior à

demandada.
5.í3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancáriê para pagamenlo.
5.14. Antes de cada pagamento à contratada, poderá será realizada consulta ao Sistema
de Cadastro de Fornecedores de Alto Alegre do Pindaré (ou cadastro êquivalente ou

certidões online) para verificaÍ a manutenção das condiçóes de habilitaçáo êxigidas no

edital.
5.í5. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores, a situação de
irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que,

no prazo de 5 (cinco) dia§, Íegularize sua situação ou, no mesmo pÍazo, apresente sua

deÍesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez' poí igual período, a critério da

contratante.
5,16.Não havendo regularização ou sendo a defesa consaderada improcedente, a

contratantê deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela Íiscalizaçâo da regularidade
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6. CúUSULA SEXTA - coNTRoLE E FIScALIzAçÃo DA ExEcUçÃo

6.í.0 acompanhamênto e a Íiscalização da execução do contrato consistem na
veriÍlcação da conformidade da prestaÉo dos serviços, dos mâteriais, técnicãs ê
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serão exercidos por um ou mais represêntantes da Contratante, especialmente
dêsignados, na Íorma dos arts. 67 e 73 da Lei n" 8.666, de 1993.

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ÂLTO ALEGRE DO PINOÂRÉ . MA
tv. Joâo \XIII. S/N - Certô
C\PJ: 01 .612.&12r'0{Ol -21

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento
a ser êfetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes ê nêcêssários para
garantk o recêbimento de seus créditos.
5.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necêssárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo corrêspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
5.í8. Havendo a êfetiva execução do objeto, os pâgamêntos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situaçãojunto ao Sistema de Cadastro de Fomecedores de Alto Alegre do
Pindaré ou cadastro equivalente - isto é, deve-se manter as condiçôes de habilitação do
Editâ|, especialmênte a regularidade Íiscal.
5.í9. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justiÍicado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante, nâo será rescindido o contrato em execução com a contratada
inâdimplente no Sistema dê Cadastro de Fornêcedores de Alto Alegre do Pindaré.
5.20. Quando do pagamênto, será êfetuada a íetênção tributáriâ prevista na legaslaçáo
aplicável, em especiala prevista no aítigo 31 da Lei n. 8.2í2, de 1993.

5.20.í. A ContÍatada regulaÍmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que Íaz jus ao tratamento
tributário favorecido píevisto na Lei Complementar n. '123, de 2006.
5.20.2. Quanto ao lmposto sobre SeNiços dê Qualqueí Natureza (ISSQN), será
observado o disposto nê Lêi Complêmentar no 1'16, de 2003, e legislação
municipal aplicável.

5.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, paíâ tanto, Íicâ convencionado que a taxa de compensaçâo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada medlante a aplicação da seguinte fórmula:
El\4=lxNxVP,sendo:
El\4 = Encargos moratórios;
N = Númêro dê diâs êntre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP.= Valor da parcela a ser paga.
I : lndice de compensaçáo financêira = 0,000í6438, assim apurado:

| = (rx)
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6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execuçâo dos serviços e do contrato.
6.3. A verificâção da adequaçáo da prestaÉo contratada deverá ser realizada com base
nos critéíios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatóÍio a que se vincula este conkato-
6.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidadê na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
píodutividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de aheraçáo dos valores
conkatuais prêvistos no § 1o do artigo 65 da Lei no 8.666, de 1993.
6.5.4 conformidade do material/técnaca/equipamento a ser utilizado na execuÉo dos
serviços dêverá seÍ veriÍicada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a Íelação detalhada dos mesmos, dê acordo com o estabelecido nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato,
informando as rêspectivas quantidades e especiÍicaçõês técnicas, tais como: marcâ,
qualidadê ê formâ de uso.
6.6. O representânte da Conhatantê deverá pÍomovêr o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao Íiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 10 e 2" do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993.
6.7, O dêscumprimento total ou parcial das obrigaçóes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto às obrigaçôes e encargos sociais e trabalhistas,
ensêjará a âplicação de sançôes adminiskativas, prêvistâs neste Termo de Contrato e na
legislação vigente, podêndo culminar em rescisão conkatual, conforme disposto nos
anigos 77 e 87 da Lei n" 8.666, de 1993.
6.8.4 Íiscalizaçáo da exêcução âbrange, ainda, outras rotinas determinadas em
normatazação espêcifica.
6.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perantê terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeiçôes técnicas, vícios íedibitórios, ou emprego de mâtêrial inadequado ou de
qualidade inÍerior e, na ocorrência dêsta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentês ê prepostos, de conformidade com o aÍt. 70 da Lêi no
8.666, de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidâs pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuãis e os termos de sua proposta;
7.2. Exercer o acompanhamênto e ê íiscalizaÉo dos sêíviços, por seNidor ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as íalhas detectadas, indicando
dla, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocoÍrência dê êvêntuais impêrfeições, Íalhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos sêrviços, Íixando prazo para a sua
correção, certiÍicando-se de quê as soluçÔes por ela propostas sejam as mais âdequâdas;
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7.4. Pagar à Contratada o valoÍ resultânte da prestâçáo contratual, conforme cronograma
físico-Íinanceiroi
7.5. Efetuâr as retençôes tributárias devidas sobre o vâlor da Íãturâ de serviços da
Contratadai
7.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do cont.ato;
7.7. Reâlizar avaliaçóes pêriódicas da qualidade dos sêrvlços, após seu recebimento;
7.8. Cientificar o ó.9âo de representaÉo judicial dê procuradoría Geral do l\,lunicipio de
Alto Alegrê do Pindaré - lllA para adoção das medidas cabíveis quando do
dêscumprimento das obrigaçóes pêla Contratadai
7,9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, ,,as built,,, especiÍicações
técnicês, orçámentos, têrmos de recêbimento, contraios e aditamentos, ;elatórioa de
inspeções tecnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
7.í0. Exigir da Contratada que providencie a seguinte do;umentação como condição
indispensávet para o recebimento definitivo de oqãto. ouando for o càso

7.í0.1. "as built", elaborado pelo responsávet poriualxe*frãf
7.í0.2. comprovação das tigaçôes deÍinitivas de energia, ágúa, ielefonê e gás;
7.í0.3. a reparaçãô dos vrcios verificados dentro do piazo ãe garantia do sêrviço,
tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 d; Lei no 8.666/93 e
no art. í2 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8. CúUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAOA

8.1. Executar cada uma das fases do êmpreendimento, com a alocâção dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cráusuras contratuãis, forÂecendo e utirizandoos materiêis, equipamentos, Íerramentas e utensílios Oe quatiOàoà ã luantidaOecompatíveis com as especiÍicações contidas nos projetos e dêmais documê;tos técnicos
anêxos ao inskumento convocatórjo a que se vincula este contrato, bem como na suaproposta:
8.2. Re_parar, corrlgir, remover ou substituir, às suas expênsas, no total ou em pane. noprazo fixado peto fiscal do contrato, os serviços eÍetuados e. iré sãr"iÀcai"r ri"ios,
dêíêitos ou incoÍrêções resultantes da execuçao ou aos materiais empregádái;
8.3. Manter os empregados nos horários pÍedeterminaaos peta Contrãtãn'tãl--
8.4. Responsabitizar-se petos vicios e danos decorrentes à" ãi""üãã'oo ooi"to. à"
acoÍdo-com os artigos 14 e 17 a 27. do Codtgo de Deíesa do Consumlàór liei nà a.OZe,de 1990), ficêôdo a Contratante autorizada a d;scontar da garantL lÀ"t"á"]"ã"o 

"rigio,no,edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o va]or corresponã"nt" 
"o" 

o"noa
sofridos;
8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinaçõês em vigor;
8.6. Apresentaí os empregados devidamente idêntmcados por meio d"e crachá, atém de
provê-los com os Equipamentos de proteção lndividual _ Ept;
8.7. Apre-sentar à Contratante, quando for o caso, a íelaçào nominaldos empregados que
adentrarâo no órgão para a execuÇão das ativic,ades contíaladas.
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8.E. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabathistas, sociais, previdênciárias,
trabutárias e as dêmais previstas na legislaçáo específica, cuja inadimplência não
transÍere responsabilidade à Contratante;
8.9. Atendêr às solicitaçôes dê Contratante quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do conkato, nos câsos em que ficar
constatado descumprimênto das obrigâções relativas à execução do seNiço, conÍorme
descrito neste instrumênto contratuall
8.10. lnstruir sêus empregados quanto à nêcêssidade de âcatar as Normas lntêrnas da
Contratante;
8,11. lnstruir seus êmpregados ê respeito das atividades â sêÍem desêmpênhadas,
alertando-os a não e)(ecutarem atividades não abrangidas pêlo contrato, devendo a
Contíatada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar
desvio de função,
8.í2. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
execução do empreendimento, inclusive a alteração de supervisores da obra,
8.í3, Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
nâ condição de aprendiz para os maiores de quatoze anos; nêm permatar â utilizaçâo do
trabalho do mênor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.14. Manter durante toda á vigência do contrato, êm compatibilidade com as obrigaçôes
assumidas, todas as condiçôes dê habilitação e qualificâção exigidas na licitaçào,
8.í5. Guardar sigilo sobrê todas as inÍormaçõês obtidas em decórrência do cumprimento
do contratoi
8.16. ManteÍ pÍeposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação dê
serviço paía representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisôes
compatíveis com os compromissos assumido§:
8.í7. Cumprir, além dos postulâdos legais vigentes de âmbito federal, estâdual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
8.18. lnstíuir os seus empregados, quanlo à prêvenção de incéndios nas áreas da
Contratante:
8.í9. Prestar os serviços dêntro dos parámekos e rotinas estabelecidos, fomecendo
todos os mâteriais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e teonologia
adequadas, com â observâncja às recomendaçõês aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;
8.20. Comunicar ao Fiscal do conkato, no $azo de 24 (viôte e quatÍo) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos seNiços.
8,2í. Prêstar todo esclarecimento ou inÍormaÉo solicitada pêla Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquertempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos rêlativos à execução do empreendimento.
8.22. ParalisaÍ, por dêtêrminação da Contratante, qualquer atividade que não êsteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
Pessoas ou bens de terceiros.
8.23. Adotar as providências e prêcauçôes necêssárias, inclusivê consulla nos
respectivos órgâos, sê necessário for, a fim de que não venham a sêr daniÍicadas as
redes hidÍossaniláías. elétncas e de comunicação
8.24. Promovêr a guarda, mênutençáo e vigiláncia de materiais, Íerramentas, e tudo o
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
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8.25. Píovidenciar junto ao CREA ê/ou ao CAU-BR as Anotações ê Regislros de

Responsabilidade Íécnica reÍerentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,

nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496177 e 12.37812010\l

8.26. Obter junto ao Município, conformê o caso, as licênças Ôecessárias e demâis

documentos e autorizações exigívêis, na forma da legislação aplicávêl;

E.27. Cêder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,
para que a Administíação possa utilizá_lo de acoldo com o previsto nêste PÍojeto Básico

e seus anexos, conforme artigo 11í da Lei n' 8.666, dê 1993;

8.28. Assegurar à CONTRATANTE:
8.2à.í. O direito de propriedade intelectuêl dos p.odúos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuai§ adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo

após o recebimento de Cada parcela, de Íorma permanente, pêrmitindo à

Contrâtantê distribuir. alterar e utilizaÍ os mesmos sem limitaçôes;

8.28.2. Os direitos âutorais da solução, do píojeto, de suas espêcmcaçôes

técnicas, da documentaçáo produzida e congêneres, ê de todos os demais

produtos gerados nâ execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por

ierceiros éubcontratados, Íicando proibida a sua utilização sem que exista

autorização êxpressa da Contíatante, sob pena de multa, sem prejuízo das

sanções civis e Penais cabíveis.
8.29. Promôver a organizaÉo técnica e administrativa das atividades, de modo a

conduzi-las eficaz ê êicientemente, de acordo com os documentos ê êspecificações que

integÍam ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado'

8.30". Conduzir os trabalhos com êstrita observânciâ às normas da legislação pertinente,

cuÁprinao as aeterminações dos Poderês Públicos, mantêndo sempre limpo o locel dos

servicos e nas melhotes condições de seguíanÇa higiene e disciplrna'

8.31.'submeteí prêvlamente, por escíito, à contratantê, para análisê e apíovação'

luaisquer mudaàças nos métodos executivos que fujam às especiÍicaçôes do mêmoriâl

descritivo.
g.or- Ét"uol."r o Diário de obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto

reiponsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como' númêro

de funcionários, de eqr]ipamentos, condições de trabalho, condrções meteorológicas'

sêrvaços êxecutados, registro de ocorrências e outros fatos rêlacionados' bêm como os

comunicados à Fiscaliz;ção e situaÇão das atividades êm relâção ao cronogramâ

prêvisto.
8.33. Refazer. às suas expênsas, os tíabalhos executados em desacordo com o

Àsiátetecioo no instrumento contratual, no Projeto Básico ê seus anexos' bem como

suLsiituir aquetes reatizados com materiais defêituosos ou com vícios' pelo prazÔ de 05

i"in"à) ,noi, 
"ont"Ao 

Oa data de emissâo do Íermo de Recebimento DeÍinitivo'

à.i1, Oo".rff as diretrizes, cÍitérios e procedimentos para a gestão dos residuos da

"àn"t.ããã "úr ""t"o"lecidos 
nâ Resolução no 307, de o5io7i2o02 com as.alteraçõês da

áiii-"i"ãJ 
". 

àslàot2, do conselho Nalional de Meio Ambiente - coNAluA conrorme

"ãú" 
il S§ z" e s", aa lnstrução Normativa SLTVMPoG n' 1' de 19/01/2010' nos

sêouintes termos''''"" ''ã.sai;. 
ó s"*"cramento dos resíduos oÍiginános da contíataç?9 dlverá :bedêcer

ás diretrizãs técnicas e procedimentos d;Píogíama Municrpal de Gerenciâmênto
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de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conÍorme o caso;
8.34.2. Nos termos dos aÍigos 3" e 10" da Resolução CONAMA n" 307, de
0510712002, a CONTMTADA dêverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos residuos da construção clvil originários da contrâtação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.1. residuos Classe A (reutilizáveis ou rêcicláveis como agregados):
deverão ser reutilizados ou rêciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de resíduos classê A dê rêservação de material
para usos futuros;
8.34.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverâo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
8.34.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportâdos e
destinâdos em conformidade com as normas técnicas especificas;
8.34.2.4. rêsíduos Classê D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à
Obrâs ê Urbanismo): dêverão ser armazenados, transportados, reutilizados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especÍficas.

8.34.3. Em nenhuma hipótêsê a Contratada poderá dispor os resíduos originários
da contratação êm âtêrÍos de resíduos sólidos urbanos, áreas de 'bota fora',
encostas, corpos d'água, lotês vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em
áreas não licenciadas:

8.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
8.35.í. Qualquer instalação, êquipamento ou processo, situado êm localfixo, que
liberê ou emita matéria para a atmosfera, poremissão pontualou fugitiva, utilzado
na êxêcução contratual, deverá respeitar os limitês máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAiTA n'382, de 2611i,2006, e legislaçáo
corrêlata, dê acordo com o poluente e o tipo dê fonte;
8.35.2. Na execução contratual, conÍorme o caso, a êmissão de ruídos não poderá
ultrapassar os níveis considerados aceitáveas pela Norma NBR-10.151 - Avaliação
do Ruido em Áreas Habitadas visando o conÍorto da comunidade, da Associação
Brasilei€ de Normas Técnicas - ABNT, ou aquêlês êstabelecidos na NBR-í0.152
- Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONANIA n'01, de 08/03/90, e
legislação correlâta;
8.35.3. Nos termos do artigo 4', § 3', da lnstruÉo Noímativa SLTUMPOG n" í, dê
19/01/20,l0, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento ê custo

inferior em Íelação aos agregados naturais, inserindo_sê na planilha de formação
de preços os custos corre§pondentes;

8.36. Responder por qualquer acadente dê trabalho na execução dos serviços' por uso

indevido de patentes rêgistradas em nome de terceiros, por danos resultantes de ceso

fortuito ou de Íorça maior, por qualquer causa de destruição, danificaÉo, defeitos ou
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incorreçõês dos sêrviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de
teÍceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
8.37. Realizar, conÍorme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao
controle de qualidade dos matêriais, sêNiços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos
anexosi
8.38. Providenciar, conÍorme o caso, as ligaçõês definitivas das úilidades previstas no
píojeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, êtc.), bem como atuar junto aos
órgãos federais, estaduais e municipâis e concêssionárias de serviços públicos para a
obtenção de licenças e regularização dos seíviços e atividades concluídas (ex.: Habite-
se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
8.39. Quando não foÍ possível a vêrificação da regularidade no Sistema de cadastro de
Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço
sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pêla fiscalização do
contrato os seguintes documêntos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos Íederais ê à Dívida Ativa da Uniãoi 3) certidôês
que comprovem â rêgularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicÍlio ou sede do contratado, conÍorme êxigido no instrumento convocatóriot 4)
Certidâo dê Rêgularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT:
8.i10. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada êventuais errovequívocos no
dimensionamento da proposta.
8.4í. Em se tÍatando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após
a assinatura do contrato, a contratadâ devêrá participar de reunião inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarêcimento das
obrigaçôes conkatuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela
elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o Íiscal técnico do contrato, o fiscal
adminisúativo do contÍato, os técnicos da área Íêquisitante, o preposto da empresa e os
gêrêntês das áreas que êxecutârão os serviços contratados.
8.42. Deve manter as condiçôes de Habilitação, em especial o aÍt. 55 da Lei 8.666/93.

9. CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAçÃO

9.1. É permitida a subconkatação parcial do objeto, respeitadas âs condjções e
obrigaçóês estabelecida§ no Projeto Básico e na proposta dâ conkatâda.

í0. CúUSULA DÉCIMA - DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

10.í. Comete inÍraçáo administrativa nos termos da Lei n'8-666, de 1993 a Contratada
que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em deconência
da contíatação; ensejar o retardamento da execução do obieto; fraudar na execução do
contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometêr fÍaude íscal; ou não mantiver â
proposta;
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í0.2.4 Contratada que comêtêr qualquer das infraçôes âcima discriminadas ficará
sujeita, sem prêluízo da Íesponsabilidadê civil e criminal, às sêguintes sanções:

10.2,'1. advertência porfaltas leves, assim êntêndidas aquelas que não acarrêtêm
prejuízos significativos para a Contratante;
10.2.2. multa moratória de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10.2.2,1. em sê tratando de inobservância do prazo fixado para
apÍesentaçáo da garantia (seja para reforço ou por ocasiâo de pronogação),
aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que
o akaso superaor a 25 (vinte e cinco) diâs autorizará a AdministraÉo
conkatantê a promover a rescisão do contrato;
10.2.2.2. as penalidades de multa decoríentes de fatos diversos serào
consaderadas independentes entÍê si.

í0.2,3. multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexêcução total do objeto;

í0.2.3.1. em caso de inexecução parcjal, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;

10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgâo, entidâde ou
unidade administrativa pela qual a Administração pública opera e atua
concretamentê, pêlo prazo de até dois anos;
10.2.5. declaração de inidoneidade para licatar ou contratar com a Administração
Pública, ênquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo ou até que
seja promovidâ a reabilitação pêrantê a própria autoridade quê âplicou a
penalidade, que sêrá concedida sempre que a Contrêtada ressarcir â Contratantê
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão
do subitem anterior;

'10.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as oulras sançóes cabíveis.
10.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamêntê
convocada, dentro do prazo estabelêcido pela Administração, equivale à inexecução total
do contrato, sujeitândo-a às penalidades acima estabelecidas_
í0,5. A âplicação dê qualquer pênalidade nâo êxclui a aplicação da multa.
í0.6,Iambém fica sujeita às penalidadês do art.87, t ê tV da Lei no 8.666, de 1993, a
Contratada que:

í0.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos. fraude
fiscal no recolhimento de quaisquêí tributos;
í0.6.2. tenha praticado atos ilicitos vasando a frustrar os objetivos da licitação;
í0.6.3. demonstre não possuir idonêidade para contratar com a Administração em
virtude dê atos ilícitos praticados.

,0.7.A aplicâção de qualquer das penalidades previstas realÉar-sê.á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-sê o
procedimento previsto na Lei no 8.666, dê 1993, e subsidiariamente na Lêi no 9_784, de
1999.

N
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í0,8.A autoridade competente, na aplicação das sanções. levará em consideragão a
gravidade da conduta do inÍrator, o caráter educativo da pena, bem como o dâno caúsado
à Admanistração, obsêrvâdo o princípio da proporcionalidade_
í0.9.As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, seráo inscritos na Dívida Ativa da União à cobrados
judicialmente.

'10.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contâr da datâ do recebimento da comunicação
enviada pêla autoridade competente.

í0.10. As penalidades serào obrigatonamente regrstradas no SICAF.
10.íí- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabíveis.

íí. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTEMÇÔES

í l.í. Evêntuais êlterações contratuais reger-s+ão pelâ disciplina do an. 65 da Lei nô 8.666,
de 1993.
'11.2. O contnto seÍá realizado por execúçâo indi@ta, sob o regíme de enp@itada por
pteço unitário.
11.3, O seruiço adícionado ao contrato ou que sofÍa attençáo em seu quantitatívo ou preço
deverá apresentar preço unitário inÍeiot ao preçg de reÍeréncia da Aànin$tracão púbtíca
divulgado pot ocasiáo da licitaçáo, mantida à propotcionalidado entre o preço global
contratado e o preço de íeferência, ressalvada a exceçáo píevista no subitem anteior e
respeitados os limites do prêvistos no § 1o do arÍ. 65 di Lei no 8.666, de 1gg3.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.'1.í. Caucionar ou utilizêr este Termo de Contrato para qualquer operaÉo
íinanceira;
12.í.2. lnterromper a execução dos serviços/atividadês sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, satvo nos casos previstos em lei.

13, CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÁ - DO

í3.í. disciplina inêrênte ao recebimento
anexo do lnstrumento Convocatório.

RECEBIMENTO DO OBJETO

do objeto ê aquela pÍevista no Projêto Básico,

14. CúUSULA OÉCIMA OUARTA - RESCISÃO

Páginâ 4/t dê 5l
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14.1. O presente Termo de Conlrato poderá sêr rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei no 8.666, dê 1993, com as consequências indicadas no aít. 80 da mêsma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sançôes previstas no Termo de RefeÍência, anexo do
Edital.
14.2. Os casos de rescisão contÍâtual seráo Íormalmente motivados, âssêgurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla delesa.
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTMTANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n" 8.666, dê 1993.
14.4. O termo de Íescisão, sêmpre que possível, deverá indicar:

14.4.1. Balanço dos eventos conkatuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos em relação ao cronograma fisico-Íinanceiro, atualizado;
14.4.2. Relaçáo dos pagamentos já eÍetuados e ainda devidos;
14.4.3. lndenizaçôes e multas.

14.5. No caso de obras, o não pagamenlo dos salários e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo não recolhimento das contribuiçôes sociais, previdenciárias e para com o
Fundo de Garantia do Têmpo dê Sêtuiço (FGTS), em relaçáo aos empÍegados da
contratada que êfetivamentê participarem da execução do contrato será causa de
rescisão por ato unilateral e escrito da conkatante.

í5, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pêlâ CONTRATANTE, segundo as
disposiçóês contidas nâ Lei no 8.666, de '1993 e demais no.mas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposiçóes contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e noímas e princípios gerais dos contaatos.

16. CúUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃo

16.1. lncumbirá à Cont.atante providenciar a publicação dêste insúumênto, por
êxtíêto, no Diário Oficialdo [runicípio, no prazo previsto ne Lêino 8.666, de 1S93.

cLÁUSULA DÉcIMA sÉTIMA - FoRo'17.

Para firmeza e validade do pactuado,
(três) vias de igual teo., que, dêpois
contraentes.

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo dê
Contrato será o da Comarca de Santa Luzia/l\,4A, responsávêl por Alto Alegre do
Pindaré/N44.

o presente Íermo de Contrâto foi lavrado em três
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

$
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...... de......................................... de20.....

Responsável legal da CONTRAÍANÍE

Responsável lêgal da CONTRATADA

TFSTFIvIIJNHAS:
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REGTME DTFERENCTADO DE CONTRATAçÃO - RDC N" OOl/2021

ANEXO VI

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

PÍefêitura Municipel dê Alto Alegrê do Pindaré

Att,: COi,llISSÃO PERI/lANENTE DE LICITAÇÃO _ CPUPMAAP

ReÍ.: ROC No 001/202í - CPUPMAÂP

Na qualidade de representante legal da empíesa
CNPJ sob o n.o

-, portador da Cl n."
, para nos reprêsentêr na licitaçáo êm rêferência, com poderes pâra

formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

com reconhecimento de firma

Pági.ê 47 de 5l
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ANEXO VI

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

Atestamos para fins de participação no ROC n,o _12021- CPUPMAAP, que o
(Profssional)_, CREA/_ n" responsávêl técnico da Empresa

esteve visitando o local onde será rêalizado os sêrviços de engenheía
êm conÍormidade com o projeto básico padÍão - ANEXO l- que

integra este Ato Convocatório dêste Edital, objeto da presente licitaçáo, tomando
conhecimento das condiçôes locais.

Local, data e assinaturas.

(nome do Reprêsêntantê Técnico da PMAAP competente pela visita com a devida
idêntiÍicação e quêliÍicação).

Páginà a8 de 5l

Fry*.
! úüCoeáú qcúá ôEÉ Fó.ôs@tuti4 eÀ+'lo P'rdírM^ N



*

çs
. i:i.:-:. r

PREFEIIURÂ MUNICIPÂL DE ÂLTo ALEGRE Do PIT{DARÉ . Â
,\r, Jono XXlll. SAi -(l.nrm

CNPJ: 01.612.$2re001-21

REGTME DTFERENCTAOO DE CONTRATAçÃO - ROC No OOí/202í

Páginâ rtg dê 5l

ANEXO VIt

DECLAMÇÃO

Ref.: RDC No 00í/202í - CPUPMÀAP

A empÍesa ._..., inscrita no CNPJ no................, por
intermédio de seú rep.esentante legal o (a) S(a).................._................._.............., poíador (a)
da Cl n".................... e do CPF n" ......................., DECLARA, sob as sanções administrativas
cabiveis e sob as pênas da lei, em especial o art. 299 do Código penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazea; consoante o
disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 dejunho de 19g3, acrescido pela
Lei no I854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal
êmpregado(s) com menos de l8(dezoito) anos em trabalho noturno, pengoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz a partir dê 14 (quatoze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está exctuídâ das vedações
constantês na Lei Comptemêntar no. 14712014 e; na Vesente data, é considerada:

[4|CROE[,f PRESA, conforme Lei Comptementat no 14712014..
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Comptementar no 1472014.
COOPERATIVA, coníorme artigo 34 da Lei Federat no. 1i.488/2007.
Não é [rElEPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimênto e atêndimento às êxigências de habilitaçâo; que
esta êmpresa atende a todos os rêquisitos dê habilitação, bem como epresenta sua
proposta com indicãçáo do objeto e do prêço oferecido os quais âtendem plenamente
ao Edital.

4) Quanto_a inêxistência dê fato impeditivo de ticitaÍ; nos termos do artigo 32, s 2.o,
da Lei Federal n.o 8.666/93, quê até a presente data nenhum fato ocãrreu que a
inabilitê a participar da REGTME DtFERENG|AOO DE CONTRATAçÃO em epigrafe,
e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. De;bra,
outrossim, conhecer na Íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Dêclarc ainda, nos têrmos do ê.tigo 9o, lll, da Lei Federal n.o g.666/93, que
não possui em seu quadío funcional servidor público ou dirigente de órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitaçáo.

b. Oeclâra também, nos termos do artigo 90, le , da Lei Federal n.o g.666/93.
que não incide em suas hipóteses vedadas.

ú
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Quanto a elaboração indêpendênte de proposta:

A proposta anexa foi êlaborada de manêirâ independente (pelo licitantê), e que o
contêúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte,.direta ou indiretamente,
infoÍmado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificaçáo da licitâção), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
A intênção de apresentar a proposta anexa não Íoi informada a, discutido com ou
recêbido de qualquer ouko participântê potencial ou dê fato da (identificação da
licitação), por qualquêr meio ou por qualquêr pessoa;
Que não tentou, por quâlquer meio ou por qualquer pessoa, iôlluir na declsáo de
qualquer outro participante potencial ou de Íato da (identiÍicação da ticitaçáo) quanto a
participar ou não da reÍerida licitação;
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indirêtamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de Íato da (idêntmcação da licitâção) antes da adjudicaçâo do objeto da referida
licitação;
Quê o conteúdo da propostâ anexa não foi, no todo ou êm pãrtê, djreta ou
indirêtamente, informêdo a, discutido com ou rêcêbido de qualqueÍ integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oÍiciat das propostas;
Que está plenamente ciente do teor e da eíensão desta declaraÉo e que detém
plenos poderes e informações pâía firmá-la.

Local ê data
Nome e assinatura do represêntânte legal

[Obsêrvâção] em caso afirmativo, assinalar a rêssalva acima - Esta dêclaração
dêvêrá ser emitida êm papel quê identiflquê o órgão (ou empresa) emissorl

c)

d)

b)

e)

Êdl.lR{'ruDiÊúÔrdÔecodfu{àr'sr..6eEiF1Úrr!d@,4ü
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ÂNEXô tX

MODELO DE PROPOSTA GOMERCIAL

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciaÉo de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo
inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigaçôes estabelecidas no editale seus
anexos.

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
CNPJ:
TELEFONE/FAXi
ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREçOS:

DESCRTçÃO DO OBJETO UNID. OUANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

2. PRAZO DE VALIDADE OA PROPOSTA:
3. PRAZO P-ARA EXECUçÃO DO CONTRAÍO:
4. CONDIçOES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAçOES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRÂTO (NOMC, RG,
CPF, Endereço)

Alto Alegre do Pindaré ([44), _ de _ de

Assinatura do representante legal da êmprêsa

Pá9 na 51 dê 51
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