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PREFEITURA MUNICIPÂL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ. MA
Àv. Jono XXIII, S/N - CeítÍo

CNPJr 01.612.832/0001-21

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC N' 12021

iIINUTA DO EDITAL

PROC. ÂDM. No- 079t2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTo ALEGRE Do PINDARÉ . iiIA, inscTita no
CNPJ sob no 01.612.83210001-21, sediada na Av. João )«It, S/N - Centro, Alto AlegÍe do
Pindaré - [IA, CEP n'65.398-000, por intermédio do presidente da Comissão permanente
de Licitação, designado peta Poíaia no 036t2021, publicada no DiáÍio OÍicial do Município
no dia 04 de Janeiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação
na modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em modo de disputa AbERTO, com critério
dê julgamento MENOR PREçO, no regime de empreitada (por preço unitário), nos termos
da Lei n" 12.462, de 4 de agosto de 201 1, do Decrêto n. 7.581, de i.l de outubro de 2011,
da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, do Deqeto n" 9.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei no 8.666, de 21 dêjunho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sêssão: _/_/_Horário:_:_
Local: Poíal de Compras do Governo Federal - www.comDrasoovernamentais.oov.br _

uAsG - 980108

1. DO OBJETO

\1 . O 
-objeto 

da presente ticitaçáo é a escotha da proposta mais vantajosa para a
Contratâçào de Empresa Especializada êm Serviços Técnicos dê Éngenharia
p_ara- recuperação ê manutenção de estradas vicinais em diversos povoãdos no
Município de Alto Alegre do pindaÍé/MA, conÍorme condições, quantidades e
exjgências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às àspeciÍicaçóes do objeto.1.3. A licitação setá rcalizada pelo regime de empreitada por prego unitãrio,
sagrando-se vencedor 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 exercício de 2021. na classiÍicaçâo abaixo:
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2.2. Com valor máximo estimado da licitação em R$ 5.53í.207,89 (Cinco milhôês,
quinhentos e trinta e um mil, duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos).

3, DO CREDENCIAIUENTO

3.í. O Credenciamento é o nivel básico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento UniÍicado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto
no 3.722, de I dejaneiro de 200'1.

1.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no portal de Compras do Governo
Fed,eÍal, no sítio www.comprasgovernâmentais.gov.br, por meio de ceÍtificado digital
conferjdo pela lnfraestrutura de Chaves públicas Brasileira _ lCp_Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
de sua câpacidede técnicado licitante ou de seu representante legal e a presunçáo

para realização das transaçóes inerentes a este RDC.
34 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçóes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados dirêtamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do píovedor do sistema ou do órgão ou êntidade promotora da
licitação por eventuais danos decorÍentes de uso indevado das credenciájs de acessô
arnda que poí terceiros.
3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou á afieraçáo dos regiitros
tâo logo identifique inconeção ou aqueles se tornem deaatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem ânterior poderá ensejar
desclassiÍicaçáo no momento da habilitaçâo, após implementadas
diligências ordinárias.

3.6. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a
operagão do sislema eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio.

4, DA PARTICIPAçÃO NO RDC

4.1. Poderão participar deste procedimento interessados cujo Íamo de atividade
seja compativel com o obieto desta licitação, e que estejam com credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificâdo de Fornecedores - SICAF, conforme
disposto no art. 9. da lN SEGESiITP no 3. de 20.18.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ, MA
Av. Jono LXUI. Sn\i - C€ntro

CNPJ: 0l .612.E32/000I -21

4.2.1. proibidos de participar de licitaçóes e celebrar contratos
administrativos, na Íorma da legislação vigente;
4.2.2. que não atendam às condiçôes deste Editale seu(s) anexo(s).
4.2.3. pessoa jurídica estrangeira que nâo tenha representação legal no
Brasil com poderes expressos para recêber citaÇão 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 licitaÉo;
4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na Íorma do art. 36 da Lei no 12.462111.
mediante partlcipação dirêta ou indiretai

a) que tenha elaborado o pÍojeto básico ou executivo
corÍespondente,

b) que tenhe pârticipado de consórcio responsável pela
elaboraçâo 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, responsável técnico ou
subcontratado_

42.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participação
indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técniÇa,
comercial, econômica, Íinanceira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável
pelos servaços, fomecimentos e obras, incluindo_se o
fornecimento de bens e serviços a estes necessáíos.

4.2.5.1.1. O disposto nestê subitem sê aplica aos membros da
comissáo de licitaÉo.

4.2.6. que estejam sob fatência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou
concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidaçáo
observado o disposto no item 10.5.3.'í.'l deste Edital:
4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.4- Participação concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo
gÍupo econômico, âssam entendidas aquelas que tênham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos
ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem rêpÍesentãndo
interesse econômico em comum.;

4.3. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou
sócio com poder de direção, Íamiliâr de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiânça que atue na área
responsável pela demanda ou contrâtação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF no 13, art. 50, inciso V,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
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da Lei no 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 20, inciso lll, do Decreto n.o

7.203, de 04 dejunho de 2010)i
4.5. Nenhuma licitântê poderá participar desta licitaçâo com mais de uma proposta

de preços.
Como condição para participação no RDC, o licitante assinalará'sim" ou

"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declaraçóes:
4.6.'1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ârtigo 3" da Lei Complementar no

123. de 2006, estando apto a usuÍruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo "náo' impedirá o

Prosseguimento no certâme;
4.6.1.2. a assinalação do cámpo "não' apenas Voduzitá o efeato de o licitante

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nÔ

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa;

4.6-2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos;
4.6.3. que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar oconências posteriores;
4.6.5. que náo emprega menor de '18 anos em trabalho noturno, peÍigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condiÇão de aprendiz, nos termos do artigo 7", XXX|ll, da Constituição.
4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, no§ termos da
lnstrução Normativa SLTUMPOG no 2, de 16 de setembro de 2009;
4.6.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos lll e lV do
aí.1o e no inciso lll do art. 5ô da Constituição Federal
4.6.8. que os serviços são prestados por empreses que comprovem
cumprimento de reseÍva de cargos previstâ em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibjlidade previstas na legislação, conforme disposto no art.93 da Lei no

8.213, de 24 de julho de 1991.
4.7. O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o
contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis,
referentes ao obieto da licitação, para os servidores ou empregados do órgáo ou
êntidade contratante e dos órgãos de controle intemo e extemo, nos termos do art.8o, §
20, lll, do Decreto no 7.581, de 201 1.

48 A declaraçáo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condiçáo sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital
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5.

6.

DA PARTICIPAçÃO DE LICITANTES SOB A FORXIA DE CONSóRCIO

5.'1 Não será permitida a participação de pessoas juridicas organizadas em
consórcio

DA SUBCONTRATAçÃO

61. Será permitida a subcontratação do objeto licitado de forma parcial, na forma
do Projeto Básico anexo a este Edital.

7, OO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, entáo, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
7.2 O licitante sêrá responsável por todas as transaÇôes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiÍas suas proposlas
e lances.
7.3. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus deconente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistêma ou de sua desconêxão.
7.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
7.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preênchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

7.5.'1. valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais
para evitar correçóes Íuturas na PROPOSTA DE PREÇOS;

7.5.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
inÍormações: .....

7 .5.3. PGzo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias
consecutivos, a contaÍ da sua apresentaçáo.

7.6. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, máo
de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das
obrâs, desde que não sê produzam prejuízos à eÍlciência na execução do objeto.

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

execução e a previsáo de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital
e seus anexos, e incluindo as etapas necessárias à mediçâo, ao
monitoramento e ao controle das obras:
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7.7.2. Planilhâs de composição analítica das taxas de Bonificaçáo e Despesas
lndiretas (BDl) e das Tâxâs de Encargos Sociais, discriminando todas as
parcelas que o compÕem.

7.8. Todas as especificaçóes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.9. Nos valores propostos estaráo inclusos todos os custos operaclonais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comercrais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
7.10. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgáos competentes,
informação sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas
para o fornecimento objeto desta licitação nos mercados interno e/ou externo, não se
admitindo alegaçáo de desconhecimento de incidência tributária, ou outras conelatas.
7.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de regência de contratações públicas Íederais, quando participarem de licitaçôes
públicas;

7.í1.1.O dêscumprimento das regras supramencionadas pela AdminislÍação por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizaÉo pelo Íribunal de
Contas da Uniáo e, após o devido proc€sso legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoçáo das medidâs necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do atl.71, incaso lX, da
Constituiçáo; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagâmento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superrâturamento por sobrêpreço na execuçáo do contrâto.

7.12. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em
relação à proposta mais bem classificada, após a fase de disputas, nos teÍmos do
atl.24, §'lo da Lei no '12.462111.

8, DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abeíura da presente licitação dar-se-á em sessáo pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Editâ|.
82.
83.

O modo de disputa será o aberto.
Os licitantes apresentarão suas propostas em sessáo pública por meio de

de Íasetances públicos, sucêssivos e crescentes / decrêscentes. Havendo a adoção
aberta, com ou sem combinaçáo, os lancês seguirão as seguintes regras:

8.2.1. lniciada a etepa, os iicitantes devêráo enceminhar lances

exclusivamente por meio de sistêma eletrônaco, sendo imediatamente

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro

A.2.1.1. O lance deverá ser ofertâdo pelo valor total.

8.2.2. os licitantes poderáo oferecer lances sucessivos, obseNando o horáÍio

Íixado para abertura da sessáo e as regras estabelecidas no Edital'

8.2.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inÍerior ou percentual

de desconto superiot ao último pot ete ofeiado e rcgistrudo pelo sistema'
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8-2-4- O inteNalo mínimo de dilerença de valores entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta
que cobrir a melhor oÍeia deverá set ,yo (cinco por cento).

8.2.5. O intervalo entÍe os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances náo poderá sêr
inferior a três (3) segundos.

8.2.6. Os lences ênviedos êm desêcordo com o item acima seráo descartados
automaticamente pelo sistema.

8.2-7- Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deveráo ser desconsiderados pelo presidente da comissão de licitaÉo do
RDC, com registro da ocorrência em campo próprio do sistema e
comunicaçáo imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia.

8.2.8. Não seráo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecêndo
aquêle que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes seÍão inÍormados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

8.2.10.4 etapa de lances da sessâo pública será encerrada por decisão do
Presidente da Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de
antecêdência, o horário previsto O sistêma eletrônico encaminhará aviso
de fechamento iminente dos lances, após o que tÍanscorrerá periodo de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, Íindo o qual será automaticâmente enceÍradâ a recepçáo de
lânces

8.3. O sistema disponibilizará campo próprio para trocâ de mensagem entre a
comissão de licitação e os licitantes.

8.4. No caso de dêsconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa
competitiva do RDC, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepçáo dos lances.

8.5. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da
Comissão do RDC aos participantes.

I6. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lancês, o sistema
identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte

e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparaÉo com os
valores da primeira colocada, se esta Íor empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts 44 e 45
da LC no 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015.

8.7. Nessas condiçóes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno

porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixâ de até 10olo (dez

por cênto) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas

empatadas com a primeira colocada.
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8.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempâte, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.

8.9. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
mêlhor classiÍicada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e
sociedade cooperativa que se encontrem nâquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no pÍazo
estabelecido no subitem anterior.

8.'10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, deflnindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

8.1'1. Após â aplicaçáo do disposto no subitem anterior, persistindo o empâte entre 2
(duas) ou mais propostas, serâo utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

8.11.1. Disputa flnal, em que os licitantes empatados poderáo apresentar nova
proposta fechada em ato contínuo à classificâçáo;

8.11.2. Sorteio em sessão pública.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.'1. Após o encerramento da Íase de apresentação de propostas, a Comissáo de
RDC classificará as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

9.1.1. A comissáo de licitaçáo negociará com o licitante melhor classificado
condiçôês mars vantarosas

9.1.2. A negociaçáo acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo â
ordem de classificação, quando o prjmeiÍo colocâdo, âpós a negociação,
for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento
estimado.

9.í.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.2. A proposta âjustada ao lânce vencedor, deverá ser encaminhada via sistêma,
redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas Íolhas pelo licitante ou seu representante, e deverá
conter:

9.2.1. A tazáo social da proponente, endereço completo, telefone, endereço
eletrônico (e-mail), mencionando o banco, número da conta corente e da
agência bancária no qual serão depositados os pagamentos se a
Licitante se sagrar vencedora do certame;

Mi@!6EdÍ,Rgftotrcrld&Coftl{bMtr,02l.PL"MNv@lP@.cdd,4iÔêtiÍ*Ej,ê'd'&lse§Íóoo!d.84éiÍtrF
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9.2.2. Especificaçóes do objeto de forma clara, observadas as especiÍicações
constantes dos projetos elaborados pêla Administração;

I2.3. Plenilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens
da planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor,
em que deverá constar:

a) indicaçáo dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a
utilizaÇâo de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composiçáo dos custos unitários quando diÍerirem daqueles
constantes dos sistemas de referências adotados nas licitações;

c) detalhamento dâs BoniÍicações e Despesas lndiÍetâs - BDI e
dos Encargos Sociais - ES.

9.2.3.1. O referido orçamento analítico deverá ser numerado
observando a mesma sequência dos itens da planilha
orçamentáíia.

9.2.3.2. Nos preços cotados deverão estar inÇluidos todos os insumos
que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação
do objeto;

9.2 3.3. A economicidade da proposta será aferida com base nos
custos globais e unitários, confoÍme art. 42, do Decreto no 7.581/2011.
9.2.3.3.1. O valor global da proposta náo poderá superar o orçamento
estimado pelê administraçáo pública, com base nos parâmetros previstos
nos §§ 3" , 4' ou 6o do art. 8o da Lei n" 12.462, de 2011.
9.2 3 3.2. No câso de edoção do regime de empreitada por preço unitário
ou de contrataçáo por tarefa, os custos unitários dos itens materialmente
relevantes das propostas não podem exceder os custos unitários
estabelecidos no orçamento estimado pela admjnistraÉo pública,
observadas as seguintes condiçôes:
9.2.3.3.2.1. serão considerados itens materialmente relevantes aqueles de
maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem
pelo menos oitenta por cento do velor total do oÍçamento estimado ou que
sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra ou do serviço de
engenharia;
9.2.3.3.2.2.em situaçôes especiais, devidamente comprovâdas pelo
licitante em relatório técnico circunstanciado aprovado pela administração
pública, poderáo ser aceitos custos unitários superiores àqueles
constantes do orçamento estimado em relação aos itens materialmente
relevantes, sem prejuízo da avaliação dos órgâos de controlê, dispensada
a compensaçáo em qualquer outro serviço do orçamento de reÍerência
9.2.3.3.2.2.1 Não havendo aprovaÉo, pela administraÉo, do
relatório técnico circunstanciado dê que trata este item, será dada
oportunidade ao licitante para aiustar a sua planilha de preços ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos custos unitários, antes de eventual
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desclassiflcação.
9.2.3.3.3. No caso de adoçáo do regame de empreitada por preço global
ou de empreitada integral, serão observadas as seguintes condiçõesi
9.2.3.3.3.'Í.no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos
unitários diferentes daqueles previstos nos §§ 30,40 ou 6o do aÍt.8'da Lei
no 12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta e o valor de cada
etapa prevista no cronograma Íísico-financeiro seja igual ou inÍerior ao
valor calculado a partir do sistema de reÍerência utilizado;
9.2-3.3.3.2.em situaçóes especiais, devidamente comprovadas pelo
licitante em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela administraçáo
pública, os valores das etapas do cronograma Íisico-financeaÍo poderão
exceder o limite fixado no subitem acima.
9.2.3.3.3.2.1. Não havendo aprovação, pela âdministraçáo, do
relatório técnico circunstanciado de que trata este item, será dada
oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de preços ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos custos unitários e/ou das etapas,
antes de eventuâl desclassiflcãçáo
9.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser
divulgedos os custos dos itens ou das etapas do orçamento estimado que
estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofeíados pelo licitânte da
melhor proposta, para Íins de reelaboraçâo da planilha com os valores
adequados ao lance vencedor.

9.2.4. Cronograma Íisico-flnanceiro, Çonforme modelo Anexo ao Edital;
9.24.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá

observar o cronograma de desembolso máximo por periodo
constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços
pertencentes ao caminho crítico da obra.

9.2.5. A composiçáo analítica do perc€ntual do§ Benefícios e Despesas
lndiretas - BDI e dos Encârgos Sociais - ES, discriminando toda§ as
parcelas que o compóem;

9.2.5.1. Os custos relativos à administraçáo local, mobilizaçáo e
desmobalização e instalaçáo de canteiro e acampamento, bem
como quaisquer outros ilens que possam ser âpropriados como
custo direto da obra, nâo poderão ser incluidos na composiÉo
do BDl, devendo ser cotados na planilha orçâmentáraa.

9.2.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislaçáo tributáriai

9.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística,

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

Contribuição Sobre o Lucro Liquado - CSLL, não deveráo ser
incluidos no BDI;

9.2.5.4. As licitantes suieitas ao regime de tributaçáo de incidência náo-

cumulativa de PIS e COFINS devem apre§entar demonstrativo
de apuração de contribuições sociais comprovando que os
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percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI

correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em

virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art'

30 das Leis 10.63't t2OO2 e '10.833/2003, de forma a garantir que

os preços contratados pela AdministraÉo PÚblica reflitam os

benefícios tributários concedidos pela legi§laÉo Íibutária'
9.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional dêvêrão

apreseniar os percentuars de lSS, PIS e COFINS, discriminados

na composiçáo do BDl, compativeis as alíquotas a que estão

obrigadas à recolher, conforme previsáo contida nâ Lei

ComPlementar 12312006

9.2.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo

Simples Nãcional não poderá incluir os gastos relativos às

contribuições que estão dispensadas de recolhimento' conforme

drspôes ó art. 13. § 30. da reíerida Ler Complementari
g.2.5.7. Seiá adotado o pagamento proporcionaldos valores pertinentes

à administraÉo lõcal relativamente ao andamento- fisico do

obleto contraíual, nos teÍmos definidos no Proieto Básico e no

resPectivo cronogrâma'
9.2.6. Píazo de valldade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias' a coniâr da

data de abertura do certame.
g.Z.z. Éiràs no preenchimento da planilha náo constituem motivo para a

dlsclassificação da proposta A planilha poderá ser ajustada pelo

iútrntã, 
""'prazo 

indicado pela Comissâo' desde que náo haia

majoraçâo do Preço.
s.2.7.t. 

' o ajistáae que trata este dispositivo se limita a sanaÍ erros ou

falh;s que náo alterem a substância das propostas;

g.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha.passivel de

correçáo a indrcaçào de recolhimento. de impostos e

contrituições na foima do Simples Nacional' quando náo

cabivel esse regime'

9.3. Será desclassificada a proposta que:

9.3.'l contenha vicios insanávels:

ó ã.i. ;ã; áoedeça às especificaçóes técntcas píevistas no instrumento

convocatório;
9.3.3. i;;;;;i" preço maniÍestamente inexequível ou permaneça acima do

ôrcâmênto esttmado para a contrataçáo:

9 3 4 iàf ü;"r--"; ã,ãq,ioirià"a" demonstÍada' quando exisido pela

administraçáo Pública; ou
o 2 4 â^rêqêntê dêsconÍormldade com quaisquer outías exigênctas do

'" " ;ifiil;";;;"ãiJiiã' a""0" que rnsanável incluind-o previsão de

ãiãrtã ã" u"nt"g"* não prevrsta no edital (tais quais financiamentos

Iroriolroo" ou ã fundo peidrdo; ou apÍesentação de preço ou vantagem

beseeda nas ofertas dos demais licitantes'
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9.4. Podem ser consideradas inexequíveis âs propostas com valores globais
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Medaa aritmética dos valores das pÍopostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orçamento estimado pela administração pÚblica,
ou.

b) Valor do orÇamento estimado pela AdministraÇáo Pública.
9.4.1. Na situâçáo deste item, a administração deverá conÍeriÍ ao licitante a

oportunadade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligências nâ forma deste Edital.

9.4.1.'1. Na hipótesê acima, o licitânte deverá demonstrar que o valor da
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que
se refere aos custos dos insumos e aos coeÍicientes de
produtividade adotados nas composições de custos unitários.

9.4.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e
instalaçôes a serem fornecidos pelo licitante em relaçáo aos quaas ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneraçâo, desde que a renÚncia
esleja expressa na Proposta.

9.5. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de
ofício ou mediante provocaÇão fundada de qualquer interessado, realizar
diligências para aferir a exêquibilidade da proposta ou exigar do licitante que ela
seja demonstrada.

9.5.1 Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, será
por meio de Íuncionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no
"chat" prazo mínimo de 24 (vinle e quatro) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.

9.5.2. É facultada à comissâo pronogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada Íeita no chat pelo licitante, antes de Íindo o
ptazo:

9.5.3. Na hipótese de necessidade dê suspensão da se§são pública para a
realização de diligências, com vistas ao §aneamento das propostas, â
sessão pública somente poderá ser reiniciadâ mediante aviso pÍévio no
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

9.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentaçáo
indicada nesta condição será desclassificado e sujeitar-se-á às sançôes
previstas neste edital e demais legislaçôes pertinentes a matéria.

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassiÍicado, a Comissão de Licitaçáo

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na

ordem de classificaçáo.
9.8. Havendo necessidade, a Comissão de LicitaÉo suspenderá a sessáo,

informando no'chat" a nova data e horário para a sua continuidade-

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissáo
passar â subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
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ocorrência do empate Íicto, p.evisto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006,
seguindo-se a discaplana antes estabelecada, se for o caso.

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

10, DÂ HABILITAçAO

10.'1. Como condição prévia ao exame dâ documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissáo de Licitação
veriÍicará o eventual descumprimento das condiçôes de participaÉo,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contrataçáo, mediante a consulta aos seguintes €dastros:

a) srcAF;
b) Cadastro Nacional de EmpÍesas lnidônêas e

pela Controladoria-Geral
(www.portaldatransparencia. gov. br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www. cnj. jus. bí/improbidade_âdm/consultar_requerido. php).

d) Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniáo - TCU;
10.2 PaÂ â consulta de licitantes pessoa juridica poderá haver a substituiçáo das

consultas das alíneas "b", "c", "d" acima pela Consulta Consoladadâ de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429,

. de 1992, que prevê, dentre as sançóes impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibiçáo de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa iurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situaçáo do FornecedoÍ a
existência de Ocorrências lmpeditivas lndiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências lmpeditivas
lndiretas

10.2.1.1.1 A têntativa de burla será veriÍicada por meio dos
vínculos societários, linhas de Íornecimento similares,
dentre outros.

10.2.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação
previamente à sua de§classiíicaçáo.

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

10.2.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificaçáo, pelo sistema'
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da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e
45 da Lei Complementar no 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
sub§equente.

10.3. Caso atendidas as condições de participaçáo, a hâbilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relaçáo
à habilitaqáo jurídica, à regularidade fiscal, à qualificaçáo econômica Íinânceira
e habilitaÉo técnica, conÍorme o disposto na lnstruçáo Normativa SEGES/MP
no 03, de 2018.

10.3.l.Também será admitida a substituiÉo parcial ou total de documentação
de habilitaÉo técnica por certificado de pré-qualificação válido quando da
solicitaçáo de sua apresentação pela Comissão de Licitaçáo;

10.3.2.O inteÍessado, para efeitos de habalataÉo prevista na lnstrução
Normativa SEGES/MP nô 03, de 2018 mediante utílizaçáo do sistema,
deverá atender às condiçôes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para rêcebimento das propostas;

10.3.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovaçôes constantes
do SICAF ou do certiÍlcâdo de pré-qualificação para que estejam vigentês
quando da solicitação pela comissão ou encaminhar a respectiva
documentação de habilitaÇâo atualizada, conforme previsto neste Edital

10.4. O licitante classificado em primêiro lugar será convocado a encaminhar, no
pÍazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentação válida que comprove o
atendimento das exigências de habilitaçáo deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovaÉo da regularidade
fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 10 da LC no 123, de 2006.

10.4.1.Havendo a necessidade de envio de documentos complementaÍes,
necessários a esclarecer inÍormaçóes, conigir impÍopriedades na
documentação de habilitação ou complementar a instruçáo 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.

10.4.2.Náo serão aceitos documentos de habilitaçáo com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmênte permitidos.

'10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverâo estar
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natuÍeza,

comprovadamente, forem ematidos somente em nome da matriz'

10.4.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e.filial com
diferenças de números de documentos peÉinentes ao cND e ao

CRF/FGTS, quando Íor comprovada a centralizaÉo do

recolhimento des§as contribuições l

10.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos

termos deste Edital, a documentaçáo relacionada nos itens a seguir, para flns
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de habilitação.

í0.5.í. Habilitação iuídica:

10.5.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial dê
respectiva sede;

105.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da Íespediva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

10.5.1.3. lnscriçâo no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.5.1.4. No caso de sociedade simples: inscriÇáo do ato constitutivo no
Reglstro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indjcaçáo dos seus administradores;

10.5.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade
empresária estrangeira em funcionamento no País;

10.5.1.6- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alteraçóes ou da consolidaçáo respectiva;

í0.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.52.1.
10.5 2.2.

10.5.2.3.

10.5.2.4.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas;
prova de regularidade Íiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidáo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos â
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751,
de O2l1Ol2O14, do Secretário da Receata Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS),
prova de inexastência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidâo negativa ou
positivâ com efeito de negativa, nos termos do Titulo Vll-A da
consolidaÉo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n'
5.452, de '1o de maio de '1943;
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prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal,
relativo ao domicílio ou sedê do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;
prova de regulâridadê com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante;
caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovaÍ tal condição
mediante a aprêsêntação de dêclaração êmitida pela
correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornec€dor.
ou outra êquivalente, nâ forma da lei;

'í 0.5.3. Qualifi cação Econômico-Financeira:

10.5.3.1. certidão negativa de falência, recuperação judiciat
recuperaçáo extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
licitante;

10.5.3.í.1. No caso de ceÍtidáo positiva de recuperaÇáo judicial
ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o re§pectivo plano de
recuperação foi acolhido judicialmênte, na forma do
art. 58, da Lei n.o 11.10'1, de 09 de fevereiro de 2OOS,
sob pena dê anabilitação, devendo, âinda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitaÇão.

10.5.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na Íorma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo sêr atualizados por índices oficiais quando encerrado
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

10.5.3.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social
vigente, admite-se a âpresentaçáo de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade:

10.5.3.2.2. é admissível o balanÇo intermediário, se decorrer de
lei ou contrato/estatuto soclal.

10.5.3.3. comprovaçáo da situação financeira da empresa será
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (Sc) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicaçáo das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo
prczo

10.5.2.5.

10.5.2.6.

10.5.2.7

OU

do

LG=
Passivo Circulante + Pâssivo Não

ffirc. utr ,or-@?ikP riê§Àq..@- &.]!!FÊFd
clr.nco . romrcico & *nda nr



PREFEITURA MUNICIPAL DÊ ALTO ALEGRE
Á!. Joto XXlll. Sni - C€niro

cNPJ: 01.ór2.E)2/0001-2 t

OO PINOARE. MÁ

Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

Ativo Circulante

Pessivô
Carculante

10.5.3.4. As emprêsas. cadastradas ou não no SICAF, que apresentaÍem
resultado jnferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez cerâl (LG), Solvência ceÍat (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverão comprovar pâtrimônio líquido não iníerior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contrataÉo ou do item
pertinente.

10.5.4. QualiÍicação Técnlca:

10.5.4.1. As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão
comprovar, aindâ, a qualaficaçáo tecnicã, por meio da
apresentação dos documentos que seguem, no envelope no 1.

10.5.4.2. Registro ou inscriçâo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuaÉo
previstas no Projeto Básico, em plena validade;

10.54.3. Declaração Íormat de que disporá, por ocasião da futura
contratação, das instalaçôes, aparêlhamento ê pessoel técnico
considerados essencieis para a execuçáo conkatual.

10.5.4.4. Comprovação da capacitação técnico-profissionat, mediante
apresentâção de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida
pelo CREA ou CAU da regiáo pertanente, nos termos da
legislaçáo aplicável, em nome do(s) responsávet(is) técnico(s)
e/ou mêmbros da equipe técnica que partjciparão da obra, que
demonstre a Anotaçâo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à
execução dos serviços que @mpôem as parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo da conlratação, quando
descritos no PÍojeto Básico.

10.5.4.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deveráo pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste ceÉame, o sócio que
comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto
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sociali o administrador ou o diráor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o
prestâdor de serviços com contrato escrito Ílrmado com o
licitante, ou com declaraçáo de compromisso de vinculaçáo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencêdor do certame.

10.5.4.6. No deconer da execução da obra, os profissionaas de que trâta
este subitem poderão ser substituidos, nos termos do artago 30,
§10, da Lei n" 8.666, de 1993, por profissionais de experiência
equivalente ou superio., desde que a substituiçáo seja aprovada
pela Administração.

10.5.4.7. As licitantes, quando solicatadas, deveráo disponibilizar todas as
informaçóes nec€ssárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contrataçâo e das
coÍrespondentes Certidôes dê Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras
e serviços de engenharia.

10.5.4.8. Atestado de vistoria assinado pelo Secretario de Obras e
Uóanismo do Municipio de Atto Alegre do pindaré, s!
Francival Rêis da Silva

10.5.4-9. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse
Íim, em horário comercial, devendo o agendamento ser
efetuado previamente.

í0.5.4.10. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, eslendendo-se até o dia útil anterior à data
prevista para abertura dos envelopes.

10.5.4.11. Pa.a a vistoria o licitanle, ou o seu representante legal, deverá
estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realizaçáo da vistoria.

10.5.4.12. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaraçáo
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condiçôes locais para execuçáo do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condiÇões e peculiaridades
ineÍentes à natureza do trabalho. assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para
quaisquer questionamentos Íuturos que ensejem desavenças
técnicâs ou Íinanceiras com a contratante.

10.5.4.13. Os documentos para habilitaçáo poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administraçáo, ou publicação em
órgão da imprensa oficial.

10.5.4.14. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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10.5.4.15. Se o licitante íor a matriz, todos os documentos deveráo estar
em nome da matÍiz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exc€to aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

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

10.5.4.'17. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada,
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

10.5.4.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
no Edital, o licitante êstará habilitado para a íase de
classificação.

11 DOS RECURSOS

11.1. DeclaÍado o vencedor e decorrida a fase de ÍegularizâÇâo Iiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o
caso, poderá o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar a intenção
de recorrer imediatamente após o término de cada sessão, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisáo(óes) pretende recorer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.

'11.1.1. São suscetiveis de recurso nestê momento as seguintes decisôes:
11.1.1.1. ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
'11.1.'1.2. julgamento das propostas;

'11.'1.2. Independentemente do momento de rcalizaçÁo do ato a ser recorrido, o
recurso deverá ser apresentado nesta fase recursal únaca.

'11.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitaçáo veriÍicar a
tempestividade e a existência de motivação da intençâo de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1.Nesse momento a Comissão de Licilagâo náo adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.

11.2.2.A lalla de manifestaçáo motivada do licitante quanto à intenÇáo de
recorrer importará a decadência desse direito.

1 1.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente teíá, a partir de então, o prazo

de cinco daas úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

apresentarem contrarrazôes também pelo sistema eletrônico, em outros

cinco dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
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recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

'11.2.4. A competência e ptazo pa? análise do recurso observará o disposto no
art. 56 do Decreto no 7.581, de 2011.

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

11.4. Os autos do processo permanêcerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

12. oÂ AOJUoTCAçÃO E HOÍTOLOGAçÃO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições
mais vantajosas com o pramearo colocado.

12.2. Exawida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente poderá:

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

12.2.2. anulat o pto@dimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou,
12.2.4 adiqdicat o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor

para a assinatura do contrato, preÍerencialmente em âto único.
12.3. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da

anulação ou revogação da licitação, observado o disposto no item 11 desse
edital, no que couber.

13, DO TERiIO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo rcalizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instíumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização),
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sançóes
previstas neste Edital.

'13.2.'1. Alternâtivamente à convocação para comparecer perante o órgão ou

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administraçáo
poderá encaminhá-lo 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.
13.2.2.0 Vazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual

período, por solicitaçáo iustificada do adjudicatário e aceita pela
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Administraçáo.
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 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de

negócios ali estabelecida as disposiçóes da Lei no 8.666, de 1993:
13.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsôes contidas no edital

e seus anexos:
13.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão sáo aquelas

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n" 8.666/93 e reconhece os direitos
da Administraçâo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

í3.4. Previamente à contrataÉo a Administraçáo realizará consulta ao SICAF para
identiÍicar possível suspensão temporária de participaÉo em lacitaÉo, no
âmbito do órgáo ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o dasposto no art.29, da
lnstrução Normativa n'3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6ô, lll, da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor náo estiver inscrito no SICAF, este deverá
proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contrataçáo

13.4.2. Na hipótese de iÍregularidadê do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades prevista§ no edital e
anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovaçáo das condiçóes de
habilitação consignadas no edital, que deverão §er mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

'13.6. Na hipótese de o vencedor dâ licitação nâo comprovar as condiçôes de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a as§inar o contrato, a

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominaçôes legâis cabiveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante

originalmentê vencedoÍ.
13.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contrataçáo nos termos

acima, a administraÉo públicâ poderá convocâr os licitantes
remanes@ntes, na ordem de classificação, para a celebraçáo do contrato
nâs condições ofertadas por estes, desde que o Íespectivo valor seja

igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive
quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório'

14, DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
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14.1. As regres acerca do reajuste do valor contratuâl são as estabelecidas
Projeto Básico, ânexo a este Edital.

15, DÂ ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAçÃO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do obieto e de fiscalização estâo
previstos no Projeto Básico.

16, DÀS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

'16.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimênto das cláusulas contratuais,
fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, Íerramentas e utensílios
de qualidade e quantidade compatíveis com as especiÍicaçôes contidas nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a
que se vincula este contrato, bem como na sua propostai

16.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorreçôes resultantes da execuçáo ou dos
materiais empregados;

16.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
16.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuçáo do objeto,

de acordo com os artigos '14 e 17 a 27, do Código de Deíesa do Consumidor
(Lei no 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestadâ, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à

Contrâtada, o valor correspondente aos danos soÍridos;
16.5. Utilazar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em

vigor;
16.6. Aaresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá,

além de provê-los com os Equipamentos de Proteçáo lndividual- EPI;

16.7 Aprêsentar à Contratante, quando for o caso, a relaçâo nominal dos
êmpregados quê adentraÍão no órgão para a exêcução das atividades
contratadas:

16.8. ResponsâbilizaÊsê por todas as obrigaçóes trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuia

inadimplência não transfêre responsabilidade à Contratante;
16.9. Atender às solicitaÇóes da Contratante quanto à substituiçáo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar

constatado descumprimênto das obrigaçóes relativas à execuçáo do serviço,

conforme descrito neste instrumento contratual,
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16.10. lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas lnternas
dâ Contratante:

16.'11 lnstruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executaÍem atividades náo âbrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste
sentido, a fim de evitar desvio de funçáo;

16.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer dâ
execução do empreendimento, inclusive a alteração de supervisores da obra;

16.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendaz para os maiores de quatone anos, nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

16.14. Lilanter durante toda a vigência
obrigaçóes assumadas, todas as
exigidas na licitação;

16.15. Guardar sigalo sobre todas as
cumprimento do contrato,

16.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locaas de prestação de
serviço parâ representá-la na execuçáo do contrato com capacidade para
tomar decisóes compatíveis com os compromissos assumidos;

'16.'17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbato federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;

'1618 lnstruir os seus empregados, quanto à prevenção de ancêndios nas áreas da
Contratante,

16.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, Íornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendaçôes aceitas pela boa
técnica, normâs e legislaÇão;

16.20. Comunicar ao FisÇal do contrato, no p.azo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se veriflque no local dos serviços.

16 21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do
empreendimento.

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

16.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser
danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicaçáo.

16.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferÍamentas, e tudo
o que for necessário à execuçáo dos serviços, durante a vigência do contrato.

16.25. PÍovidenciar junto ao CRÊA e/ou ao CAU-BR as Anotaçôes e Registros de
Responsabilidade Técnica Íeferentes ao objeto do contrato e êspêcialidades
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pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496r/7 e
12.374t2010):

16.26- Obtêr junto ao Municipio, conÍorme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, nâ Íorma da legislação aplicável;

16.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou sêNiço técnico
êspecializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o
previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n"
8.666, de 1993;

16.28. Assegurar à CONTMTANTE:
16.28.1. O diÍeito de propriedade antelectual dos produtos desenvolvidos,

inclusive sobre as eventuais adequaçôes e atualizaçôes que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à Contratante distrabuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitaçóes;

16.28.2. Os direitos autorais da soluçáo, do projeto, de suas especiÍicaçóes
técnicas, da documentaçáo produzida e congêneres, e de todos os
demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizaçáo
sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa,
sem prejuizo das sançôes civis e penais cablveis.

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

16.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislaÇão
peíinente, cumprindo as determinaÇóes dos Poderes Públicos, mantendo
sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condiçôes de segurançâ,
hagiene e disciplina.

'16.31. Submeter previemente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovaçâo,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificaçôes do
memoriâl descritivo.

16.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informaçôes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho,
condiçôes meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e
outros Íatos relacionados, bem como os comunicâdos à Fiscalização e situaÉo
das atividades em relação ao cronogÍama previsto.

16.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicios,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.

16.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestâo dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução n'307, de 05/07/2002, com as
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alterações da ResoluçÁo n.44ü2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
- CONAMA, conforme artigo 4", §§ 2' e 3', da lnstruÉo Normativa SLTUMPOG
n' 1, de'19/01/2010, nos seguintes termos:

16.34.'1. O gerenciamento dos resíduos originários da contÍataçâo deverá
obedeceÍ às dirêtrizes técnicas e procedimentos do Progrâmâ Municipal
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gêrenciamento de Residuos da ConstÍução Civil apresentado ao órgão
competente, conforme o caso;

16.34.2. Nos termos dos artigos 3' e 10' da ResoluÉo CONAÍViA n' 307, de
o5lo7l2o02, a CONTRATADA deverá providenciar a destinâÉo
ambientalmênte adequada dos resíduos da construção civil originários da
coôtratação, obedêcendo, no que couber, aos sêguintês procedimentos:

16.34.2.1. Íesíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como
agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma dê
agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
reservaçáo de material para usos íuturos:

16.34.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras deslinaçôes):
deverão ser reutalizados, reciÇlados ou encaminhados a áreas
de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futurai

16.34.2.3. resÍduos Classe C (pâra os quais não forem desenvolvidas
tecnologias ou aplicaÉes economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperaçáo): deveÍáo ser
armazenados, transportados e destinados em confoÍmidade
com as normas técnicas especificas;

'16.34.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à
Obras e lJrbanasmo): deverão ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas específlcas.

16.34.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os residuos
originários da contrataçáo em aterros de residuos 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 processo, situado em local Íixo,

que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou
fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites

máximos de emissâo de poluêntes admitidos na Resolução CONAMA n'
382, de 2611212006, e legislação corrêlata, de acordo com o poluente e o

tipo de fonte;
16.35.2. Na execução contrâtual, conÍorme o caso, a emissáo de .uidos não

poderá ultrapassar os niveis considerados aceitáveis pela Norme NBR-

i0.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conÍorto da

comunidade, da AssociaÉo Brâsileira de Normes Técnicas - ABNT' ou
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aqueles estabelecidos na NBR-10.'152 - Níveis de Ruído para conforto
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolução CONAI,A n' 01, de 08/03/90, e legislaçáo
correlata:

16.35.3. Nos termos do artigo 4", § 3', da lnstrução Normativa SLTUIúPOG n'
1, de 1910112010, deverão ser utilizados, na execuçáo contratual,
agregados reciclados, semprê que existir a oferta dê tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de Íormação de preços os custos
correspondentes;

16.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
rêsultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de
dêstruiçâo, daniÍicaçáo, dêfeitos ou incorreçôês dos serviços ou dos bens da
Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
pública junto à obra.

16.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente eprovados
pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas

necessárias ao controlê de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a

seíem aplicados nos trabalhos, conformê procedimento previsto no Projeto
Básico e dêmais documentos anêxos;

16.38. Providenciar, conforme o caso, as ligaçôes definitivas das utilidades previstas

no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuer
junto aos ôrgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de
sêrviços públicos pâra a obtenção de licenças e regularização dos serviços e

atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental dê Operação, etc.);
16.39. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro

de Fornecedores - SICAF, a êmpresa contratada cujos êmpregados vinculados

ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela

fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regulaÍidade

relativa à Seguridade Social; 2) certidâo conjunta relativa aos tributos federais
e à Divida Ativa da Uniáo; 3) certidôes que comprovem a regulaÍidade perante

as Fazendas Estâdual, Distrital e lvlunicipal do domicilio ou sede do contratado,

conforme exigido no instrumento convocatório; 4) Certidão de Regularidade do

FGTS - CRF; ê 5) Ceíidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - cNDT;
16.40. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos

no dimensionamento da Proposta.
16.41. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual,

âpós a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial'

devidamente registrada em Ata, para dar início à execugáo do serviço, com o

esclarecimento das obrigaÇôes contratuais, em que esteiam presentes os

técnicos responsáveis pela elaboração do Proieto Básico, o gestor do contrato'

o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato' os técnicos da
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área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que
executarão os serviços contratados.

16.42. Deve manter as condiçóes de Habilitaçáo, em especial o art. 55 dâ Lei
8.666/93.

17, DAS OBRIGAçÓES E DA CONTRATANTE

'17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta,

17.2. Exetce( o acompanhamento e a fiscalizaçáo dos serviços, por servidor ou
comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e âno, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabiveis;

17.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiçóes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execuçáo dos serviços,
fixando prazo para a sua corregão, certiÍicândo-se de que as soluçóes por ela
propostas sejam a§ mais adequadas;

17-4. Paga( à Contratada o valor resultante dâ prestação contratual, conforme
cronograma f ísicoJinanceirol

17.5. Efetuar as retençóes tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada;

17.6. Fornecer por escrito as informaçôes necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;

17.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços,
recebimento:

17.8. Cientificâr o órgáo de representaçâo judicial da Procuradoria Geral do
lúunicípio de Alto Alegre do Pindaré - MA para adoção das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

17.9. Arquivamento, entre outÍos documentos, de pÍojetos, "as built", especificeções
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,

relatórios de inspeçôes técnicas após o recebimento do serviço e notiÍicações

expedidas;
17.10. Exigir da Contrâtada que providencie a seguinte documentação como condiçáo

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, g!e!q9..lDl.9-g3§9:
17.10.1 . "as built", elaborado pelo rêsponsável por sua execução;

17.10.2. comprovação das ligaçóes deÍinitivas de energia, água, teleÍone e gás,

17.10.3. a reparâçáo dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do

serviço, tendo em vista o direito assegurado à ConÚatante no art 69 de

Lei ú 8.666/93 e no adL. 12 dâ Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do

ConsumidoÔ.

após seu

Página 28 de Í



PREFEITURA MUNICIPAL OÊ ALTO ALEGRE OO PINDARÉ. MA
Av. JoÀo )(xlll. S/N _ C€ítro

CN PJ: 01.612.832/000l-2 |

18- CLÁUSULA NONA_ DA SUBCONTRATAÇÃO

18.'1. É permitida a subcontratação parcial do obieto, respeitadas as condiçóe§

obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada.

,19, DO PAGAÍf,ENTO

19.1. As regras âcerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anêxo

a este Edital.

20. DAS SANçÕES ADÍI'IINISTRATIVAS.

20.1. Comete inÍração administrativa, nos termos do atl. 47 da Lei no 12462' de

201'1, o licitante que:
20.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua propo§ta não celebrar o

contrato, inclusive nas hipóteses previstas no item 14.6 deste Edital;

20.1.2. deixar de entregar a documentação exigida paÍa o certame ou apresentar
documento falso:

20.1.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação

sem motivo justificado;
20.1.4. nào mantiv;r a proposta, salvo se em decorrência de fato supeÍveniente,

devidamente justif icado;
20.1.5. Íraudar a licitãção ou praticar atos Íraudulento§ na execuçáo do contratoi

20.'1.6. comportaÊse de modo inidÔneo ou Çometer Íraude flscal, ou

20.1.7. der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

20.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaraçáo falsa quanto às condiçóes

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio êntre

os licitantes, em qualquer momento da licitaÉo. mesmo após o encerrâmento

da fase de lances.
20.3. O licitante que cometer qualquer das infraçóes discriminada§ nos subitens

anteriores ficará sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal' às

seguintes sançôes.
20.3:1. Advertê;cia por laltas leves, as§im entendida§ como aquelas que não

acarretarem prejuizos significativos ao obieto da contrataçáo;

20.3.2. Irulta de até 30% (trintá por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

preiudicado(s) pela conduta do licitante;

20.3.3. buápensâo 
'temporária 

de participação em licitaÉo e impedimênto de

conirata, com a Âdministraçáo, por prazo não supeíior a 2 (dois) anos;

20.3.4. lmpedimento de licitar e co;tratar com a União, Estados' Oistrito Fêderal

ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem preiuizo das multas

previstas no lnskumento convocatorio e no contrato' h|em como das

demais cominaçóes legais.
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20.3.5. Declaração de inidoneidade pâra licitar ou contratar com a Administraçáo
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penâlidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administraçáo pelos prejuizos resultantes e após deconido o
prazo da sanÇáo aplicada com base no inciso anterior;

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sançóes

20.5 Se, durante o pÍocesso de aplicação de penalidade, se houver indicios de
prática de infragáo administrativa tipificada pela Lei n' 12.U6, de 1'de agosto
de 2013, como atp lesivo à administração pública nacional ou e§trângeira,
cópias do processo administrativo necessárias à apuraçáo da responsabilidade
da empresa deveráo ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciêncaa e decisáo sobre a eventual instauraçáo de
investigaÇão preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR,

20.6 A apuração e o julgamento das demais infraçóes administrativas não

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nÔ 12.846, de 10 de agosto de 2013, seguirão §eu rito normal
na unidade administrativa.

20.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos

administrativos especiflcos para apuração da ocorrência de danos e preiuizos

à Administraçáo Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pe§soa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.8. Caso o valor da multa náo seia suÍiciente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Uniáo ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla deÍesa âo

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei no 12'462'
de 2011, e subsidiariamente nas Leis no 8.666, de 1993 e 9.784, dê '1999'

20.10. A autoridade competente, na aplicaçâo das sançóes, levará em consideração a
gravidade da conduta do inÍrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade.

20.11. As pênalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.'12. As sançóes por atos praticados no decorrer da contrataçáo estáo previstas no

Projeto Básico.

21, DA IÍIIPUGNAçÃO AO EDITAL Ê DO PÉOIDO DE ESCLARECIÍÚENTO

21.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão

pública. qualquer pessoa podeíá impugnar este Edital'

zf.z. ,q impugnaçào poderá ser realizaáa por forma eletrônica' pelo e-mail
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cpl.altoalegrep@gmail.com, ou por petiçâo dirigida ou protocolada no endereço
Av. Joáo )«lll, S/N - Centro.

21.3. Acolhida a impugnação, será detinida e publicada nova data para a rcalizaçáo
do certame.

21.4. Os pedidos de esclarecimentos reÍerentes a este processo licitatório deverão
ser enviados à Comissáo de Licitaçáo atê 05 (cinco) dias úteis anteriores à
data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.5. As impugnações e pedidos de esclarêcimentos não suspendem os prazos
pÍevistos no c€rtame.

21.6. A concessão de eÍeito suspensivo à impugnaçáo é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de lacitaÉo.

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

22. DAS DTSPOSIçÕES GERAIS

22.1 . Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que náo haja comunicaçáo em
contrário, pela Comissâo de Licitação.

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observaráo o horário de Brasilia - DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitaÇão, a Comissão de Licitaçáo poderá
sanar eÍTos ou Íalhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação náo implicará direito à conlrataçáo.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que nâo comprometam o
interesse da AdministraÉo, o principio da isonomia, a rinalidade e a segurança
da contrataçáo.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparaçáo e apresentação de suas
propostas e a Administração náo será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias dê expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
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aÍastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,

observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital

22.11. O Edilal está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico

https://ww,,!.altoaêqredopinda.e.ma.qov.brl.idades/(idades/, e também

poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço da Sala Comis§áo PeÍmanente de
Licitação-CPL, situada na Av. Joâo Xxlll, S/N - Centro, nos dias Úteis, no

horário das O8h horas às 12h hoÍas, mesmo endereço e período no qual os

âutos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos

interessados.
22.12. lntegram este Edital, para todos os íins e eÍeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Projeto Básicor - EM CD-ROM.
ANEXO ll - Planilha de Custos e Formação de Preços; - EM CD-ROM.
ANEXO lll - Composição do BDI; - EM CD-ROl\r.
ANExO lv - CronogÍama Físico Financeiro; - EM CD-ROM.
ANEXO V - Minuta do Contrato
ANEXO Vl - l/odelo de Carta Credencial
ANEXO Vll - Modelo de Atestado de Vistoriâ;
ANEXO Vlll- Modelo de Declaração Unificada
ANÊXO lX - Modelo de Proposta Comercial

Alto Alegre do Pindaré (MA), 

- 
de 

- 

de 

-
Francival Vêloso Fernandes
Presidente da cPUPMMP
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DO PINDARE. MA

REGIME DIFERENCIAOO DE CONTRATAçÃO _ RDC NO t2021

ANEXOI-PROJETOBÁSICO

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ANEXOU-COMPOSIçÃOBDI

ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO.FINANCEIRO

CD-ROM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ. MA
Av.,Ioto XXIIl. S/N - CeítÍo

CNPJr 01.ó12.Ef,2/0001-21

REGIME OIFERENCIADO DE CONTRATAçAO - RDC N"

ANEXO V

t2021

II]IINUTA OO CONTRATO

coNTRATO N'_/202í - PiIAAP
TERÍIO DE CONTRÂTO FIRTIADO
ENTRE O MUNICiPIO DE ÂLTO
ALEGRE DO PINOARÉ, ATRAVÉS DA
SUA PREFEIÍURA MUNICIPAL E

A EMPRESA
PARA REALTZAçÃO DE (...1"

O ÍUIUNICíPIO DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ/MA, ATTAVéS dA PREFEITURA

MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAÂP/MA, SEdiAdâ NA AV' JOãO XXIII,

S/N - Centro, Alto Alegre do Pindâré/MA, CNPJ No 01.612.832/0001-21, doravante
designada CONÍRATANÍE, neste ato representado respectivamente pelo Prefeito

Municipal Sr. FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, bra§ileiro, casado, portador da

Cédula de ldentidade RG n'2011392-7, e inscrito no CPF sob o n" 125761.313-87,
rêsidênte ê domicaliado na Rua J P Almeida, no 35'1, Bairro - Rural, CEP no 65'398-000'

nesta Cidade, e do outro lado a Empresa nscrita no CNPJ sob o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PIT{DÂRÉ. MÂ
ar. Joio XXIU. S,/N 'Ceítro

(-NP.I: 0l-6lr-Á12Íl{l0l-rl

estabelecida à Rua , representada
por seu(ua) o(a) SP(á) (descrever nome,

êRGnacionalidade, estado civil, proíssão), portado(â)
no_, residente e domiciliado(a) à Rua
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, submetendo-se as partes às
disposiçôes constantes nos termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n'
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto no

7.983, de I de abril de 2013, aplicando-se também os procedimentos deteÍminados pela Lei
Complementar 12312006 e nâ Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
resolvem cêlebrar o presente Contrato para execuçâo de determinada obra, tendo em vista
o resultado da licltação procedida na modalidade RDC n' _/202í - CPUPIúAAP,
oriunda do Processo Administrativo no 07912021 - Sec. tlunicipal dê Obras e
Urbanismo, Adiudicação no_/_ e Homologação datadâ de _r_/_, mediante
as Cláusulas e condiçóes seguintes:

í. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJEÍO

í.í. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa Especializada em
Sêrviços Técnicos de Engenharia para recupêração e mânutênçáo de êstÍedas
vicineis om diveGos povoados no Município dê Alto Alegrê do Pindaré/ÍúA, que
será prestado nas condiçóes estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao lnstrumento Convocatórig do certame que deu
origem a este instrumento contratual

í.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao lnstrumento Convocatório do Edital em
epigrafe e sêus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta venc€dora,
independentemente de transcrição.

2. cúUSULA SEGUNDA - vIGÊNCIA

2,1. O pÂzo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, isto é, 09
(nove) mêses, com início a partir da assinatura do contrato.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhâdas até 31 de dezembro, para flns
de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n' 39, de
'13t12t2011.

2.3. A exêcução dos serviços será iniciâda a partir do recebimento da ordem de serviço
e durará 06 (seis) meses, cujas etapas observarão o cronograma Íixado no Projeto
Básico.

do CPF no
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ . MA
Áv. Joâo XXIll, S^i - Ceítro

CNPJ: 01.ó12.832/0001 -21

2.4. A prorrogação dos prazos de execuçáo e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma fisico-Íinanceiro, bem como de justificativa e
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser
formalizâda nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRAÍO

3.í. O valortotalda contratâção é de R$.......... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas
decorrentes da execução do objeto,
trabalhistas, previdenciários, fiscais
licenciamento, administração, Írete,
integral do objeto da contratação.

todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
rnclusrve lflbutos e/ou tmpostos, encárgos soctais.
e comerciaas incidêntês, bem como tâxas de
seguro e outros necessários ao cumprimento

3.3. O valor acamâ é meramentê estimatavo, de forma que os pagamentos devidos
CONTMTADA dependeráo dos quantitativos de serviÇos efetivamentê prestados.

4. cúUSULA QUARTA - DoTAçÃo oRÇAiIENTÁRIA

4,í.As despesas para atender a esta licitaçâo estão programadas em dotação
orçamentária, na classificação abaixo:

O211OO SECRETARIA DE OARÁS E URAÁNISMO
26 782 0260 2072 00AO CONSERVAÇAO DE ESTPáDAS VICINAIS
3.3.9439.@OUTROS SERyiÇOS DE ÍERCEIROS _ qESSOA JURIDIC

5. CLÁUSULA OUINTA - DO PAGÂMENTO

5.í. O pagamento seÍá efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinla) dias, contados
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades
executadas e dos materiais empregâdos, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agênciâ e conta conente indicados pelo contratado.
5.2. Os pagamentos decorrêntes de despesas cujos valores nâo ultrapassem o limite de
que trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveráo ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentaçáo da Nota Fiscál/Fatura, nos
têrmos do art. 50, § 30, da Lei nô 8.666, de 1993.
5.3. A apresentaÉo da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que
aquela se refeÍir.
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PREFEITI,FiA MUNICIPAL OE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ. MA
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C\PJ: 01.ó12.E32r'0001-2 I

5.4. A Nota Fiscal/Fatura será êmitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos:

5.i1.í. Ao final de cada etapa da execuçáo contratual, conÍorme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das
atividades executadas no periodo, através de planilha e memória de úlculo
detalhada.
5.,1.2. Uma etapa será considerada eÍetivâmentê concluída quando as atividades
previstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem
executadas em suâ totalidade.
5.,1.3. Juntamente com a primeira mediÉo, a Cont.atada deverá apresentar
comprovaçáo de matrículâ da obra junto à Previdência Social - CEl.

5.5, A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da
apresentaçâo da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição
prévia relatada pela Conlratada, bem como para avaliar a conformadade das âtividades
executadas, inclusive quanto à obrigaçáo de utilizaçáo de produtos e subpÍodutos
florestais de comprovada procedência legal-
5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada nâo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitaçáo definitiva das
atividades executadas.
5.7. Após a aprovaçâo, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição
deÍinitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de
cálculo detalhada.
5.8. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, dâ
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela ContÍatada, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste instrumento contratual.
5.9. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura Íica condicionado à veriflcação da conÍormidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente
executadas, bem como às seguintes comprovaÇões, que deverâo obrigatoriamente
acompanhá-la:

5.9.í. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Prevjdência Social) e da regularidade trabalhista, conespondentes ao
mês da última nota fiscalou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente
vinculados à execução contratual, quando não for possÍvel a verificaçáo da
regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fomecedores da
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré, SICAF ou outro equivalente (guia
de recolhimento de comprovação do INSS e FGTS a partir de 30 dias de
execução da obrâ);
5.9.2. Da regularidade fiscal, constatada aÍavés de consulta "on-line" ao SICAF
ou outro equivalente, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta âos sítios eletrônicos oÍicials ou à documentaÉo mencionada
no artigo 29 da Lei n" 8.666, de 1993;

5.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o'atesto'pelo servidor
competente, condicionado este ato à veriÍlcação dâ conÍormidade da Nota Fiscal/Fatura
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apresentada em relaçáo às atividades efetivamente prestadas e aos materiais
empregados.
5.'íí. Havendo erro na apresentaçáo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinêntes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidaçâo da despesa,
como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta
ou inadimplência, o pagamento Ílcará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prczo parc pagamênto iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acârretando qualquer ônus para a
Contratante.
5.í2. Será eíetuada a retençáo ou glosa no pagamento, proporcional â arregularidade
verificada, sem prejuizo das sançôes cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.í2.í. não produziu os resultados acordados;
5.í2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
5.12.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utjlizou-os com qualidâde ou quantidade inferior à
demandada.

5.í3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
5.í4. Antes de cada pagamento à contratada, poderá será realizada consulta ao
Sistema de Cadastro de Fornecedores de Alto Alegre do pindaré (ou cadastro
equivalente ou ceítidôes online) para verificar a manutenção das condiçóes de
habilitação exigidas no edital.
5.í5. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores, a situaçâo de
irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, paÍa que,
no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
5.í6,Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveas pela íiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência
de pagâmento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5,'17, Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rêscisáo contratual nos autos do processo administratavo correspondente, assegurada
à contratada a ampla deÍesa.
5.í8. Havendo a efetivâ execuÉo do objeto, os pagamêntos seráo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada náo
regularize sua situação junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores dê Alto Alegre
do Pindaré ou cadastro equivalente - isto é, deve-se manter as condições de
habilitaçáo do Edital, especialmente a regularidade Íiscal.
5.í9. Somente por motivo de economicidade, segurânça nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante, não será rescindido o contralo em execuçáo com a
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contratada inadimplente no Sistema de Cadastro de Fornecedores de Alto Alegre do
Pindaré.
5.20. Quando do pagamento, será eíetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n.8.212, de 1993.

5.20.1. A Contratada regularmente optânte pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribujçóes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentaçáo de
comprovação, por meio de documento oflcial, de que faz jus ao tratamento
trjbutário fâvoÍecido previsto na Lei Complementar n. í23, de 2006.
5.20.2. Quanto ao lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar no 116, de 2003, e legislação
municipal aplicável.

5.2í.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma Íorma, para tanto, Íica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicâção da seguinte fórmula:
ElVl=lxNxVP sendo:
Elvl = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do eíetivo pagamento;
VP.= Valor da parcela a ser paga.
I = lndice de compensação íananceira = 0,00016438, assim apurado:

;=(TX) l=(6/100)/365 | = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 60Á.

6. cúusuLA sEXTA - coNTRoLE E FtscAltzAçÂo DA ExEcuÇÃo

6.í.0 acompanhamento e a Íiscalizaçáo da execução do contrato consistem na
verificâção da conformidade da prestação dos serviços, dos meterieis, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumpÍimento do ajuste, que
seráo exercados por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei no 8.666, de 1993.
6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificâÉo necessária para o
acompanhamento e controle da execuçáo dos serviços e do contrato.
6.3. A verificaçâo da adequação da prestação contratada deveÍá ser realizada com base
nos critérios previstos nos projetos e dêmais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatório a que se vinculâ estê contrato.
6.,1. A fiscalizaÉo do contrato, ao veriflcar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem pêrda da qualidade na execuçâo do sêrviço, dêverá
comunicar à autoradade responsável para que esta promova a adequaÉo contratual à
produtividade efetivamente realizada respeitando-se os limites dê alteraçáo dos valores
contratuais previstos no § 1'do artigo 65 da Lei no 8.666, de 1993.
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cabiveis;
7.3. NotiÍicar a Contratada Por
ou irregularidâdes constatâdas
suâ correção, cêrtificando-se
adequadas;
7.4, Pagat à Contratâda o
cÍonograma f isico-f inanceiro,
7.5. Efetuar as retençóes tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da

escrito da ocoÍrência de eventuais imperíeiçóes Íalhas
no curso da execúção dos serviços, fixando ptazo paÍa a
de que as soluçôes por ela propostas sejam as mais

valor resultante da prestaÉo contratual, conÍorme

Contratada;
iã,;;;;;, por escrito as informaçóes necessárias para o desenvolvimento dos

serviços objeto do contrato:
,.7. áealizár avaliâÇóes peÍiódlcas da qualidade dos serviços, após §eu recebimento:
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6.5. A conformidade do materaal/técnica/equipamento a ser utilizado na execuçáo dos
serviços deverá ser verificada iuntamente com o documento da Contratada que

contenha a relaçáo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecado nos proietos

e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatóÍio a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especiÍicações técnicas, tais
como: mârca, qualidade e forma de uso.
6.6. O representantê da Contrâtantê deverá promover o registro das ocorrências
veriÍicadas, adotando as providências necessárias ao Íiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1'e 2'do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993.

6.7. O descumprimento totâl ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto às obrigaçôes e encargos sociai§ e trabalhistas,

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TeÍmo de Contrato e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos

ârtigos 77 e 87 da Lea no 8.566, de 1993.
6.8. A fiscalização da execução abrange, ainda, outras rotinas determinadas em

normatização especíÍica.
6.9. A fiscãlizaçáo de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualEuer inegularidade, ainda que

resultante de imperfeiçóes técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material

inadequado ou de qualidade infeÍior e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Contratânte ou dê seus agentes e prepostos, de ôÔnformidade

com o art. 70 da Lei n' 8.666, de 1993.

7. CúUSULA SÉTIMA _ OBRIGAÇóES DA CONTRATANÍE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua propostai

7.2. Exercer o acompanhamento e a Íiscalizaçáo dos serviços, por servidor ou comissáo

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectada§, indicando

dia, mês e ano, Éem coro o nome dos empregados eventualmente envolvidos'

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
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7.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoraa Geral do iilunicípio de

Alto Alegre do Éndare - MA para adoção das medidas cabíveis quando do

descumprimento das obrigaÇóes pelâ Contratadai
7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, 'as built', especiflcaÇões

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditâmentos rêlatórios de

inspeções técnicas após o recebimento do seÍviço e notificaÇôes expedidas;

7.í'0. Êxigir da Cont;atada quê providencie a seguinte documentaçáo como condição

indispensável para o recebimento deÍinitivo de objeto, q!a!!L9..lbrcig§9i
7.10.1. ' as built , elaborado pelo responsável por sua execuÇáo:

7.í0.2. comprovaçáo das ligaçôes deflnúrvas de energia, água, telefone e gás;

7.í0.3. a reparaçâo dos vícios verificado§ dentro do prazo de garantia do

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Conlralante no^art 69 da Lei n'
8.66ó/93 e no art. 12 da Lei n" 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)'

8. CLÁUSULA OITAVA. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA

8.í. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos

àmpãgados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas conlratuais fornecendo

ã ütifánOo os materiais, equipamentos, íerramentas e utensilios de qualidade e

quantidade compatíveis com as especificaçôes contidas nos projetos e demais

documentos técnicos anexos ao insirumento convocatório a que se vincula este

contrato, bem como na sua Proposta;
8.2. Reparar, coÍigir, remover ou substituir, às su,as expensas, no total ou em parte' no

óiãro iiàoà p"ro il""al do contrato, os serviços efetuados em que se veriícarem vicios'

ãefeitos ou inconeções resultantes da execução ou dos materiais empregados'

8.3. Manter os em,regados nos horários predeterminados pela Contratante;

ã,1. à""pã"""uir"ã,-s'e pelos vícios e d;nos decorrentes da execuÉo do objeto' de

ã"oroo io, os artigos 14 e 17 a 27' do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8'078'

J" lSSo;, fi""noo-" Contratante autorizada a descontar da garantia prestada' caso

eiigiJa ío eoltat, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor coffespondente aos

dânos sofndos:
8.5. Utilizal. emp,egados habilitados e com conhecimentos básicos dos serylÇos a sêrem

ãxecutados, em colnformidade com as normas e determinaçôes em vigor;

À.á Áoi"""nt"r. o, 
"rpregados 

devidamente identificados por meio de crachá' além de

provê-los com os Equipamenlos de Proteção lndividuâl- EP-l:

b.7. Apresentar à contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados

oue aàentrarào no órqão para a execução das atividades contratadas:

ài. n.-"pà"""oirii*ãà po, too"t as obrigaçóes Íabalhiías' sociais previdenciárias'

i|.lúrtaiii-" " 
as demais previstas na teõistação especiíica, cuja tnadimplência não

transfere responsabilidade à Contratante;

àJ.ÁLnO"r'a" soticitaçôes da Contraiante quanto à substituição dos empregados

;i;;;;,;" prazo fixádo peta tiscalizaçáo do contrato' nos casos em que Íicar

lor"rtáàáo o"d"rrprimento das obrigaçõe! relativas à execuÉo do serviço' conÍorme

descrito neste instrumento contratual;



*

f#)
PREFEITURA MIJNICIPAL DE ALTO ÂLEGRE DO PINDARÉ. MA

À!. Joáo XXlll. S/N _ Ceílro
CN PJ: 01.6r 2.812/0001-21

8.í0. lnstruir seus empregados quanto à necessidade de âcatar as Normas lnternas da

Contratante;
8.'tí.lnstruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os â não executarem atividades náo abrangidas pelo contrato' devendo a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocoÍência neste sentido, a fim de

evitar desvio de funçáo;
8.í2, Relatar à CoÁtratante toda e qualquer irregularidade veriÍicada no decorrer da

execução do empreendimento, inclusive â alteração de supervisores da obra;

8.í3. úão permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto

na condiçáo de aprendiz pãra os maiores de quato.ze anos; nem peÍmitir a utilizaçáo do

trâbâlho ào menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou in§alubre;

8.í4. lúanter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com âs

obrigações assumidas, todas as;ondições de habilitaçáo e qualificação exigidas na

licitação;
A.tS.'Cu"r0", sigilo sobre todas as inÍormações obtidas em decorrência do

cumprimento do contrato;
ã.isi t t"nt", preposto aceito pela contratante nos horários e locais de prestaçáo de

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade pera tomar

decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

à.i. curprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal' estedual ou

municipal, as normas de segurança da Contratante,

â.i4. rÃstiuir os seus empiegadôs, quanto à prevençáo de incêndios nas áreas da

Contratante;
g.ig. presai os seNiços dentro dos parâmetÍos e rohnas estabelecidos' fornecendo

todos os materiais, equipamentos e uiensifios em quantldade, qualidade e tecnologia

àouqr"o"", com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica' normas e

legislação;
8.á0. iomunicar ao Fiscal do contrato, no ptazo de 24 (vinte e quatro) horas' qualquer

ocoÍrência anormal ou acidente que se verifique no localdos serviços'

8.2í.PrestartodoesclarecimentoouinformaÉosolicitadapelacontratanteouporseus
oreoostos. qarantindo_lhes o acesso, a quâlquer tempo, ao local dos trabalhos' bem

tomo aos dácumentos relatlvos à execuÇão do empreendimento'

s.rr. i;;lisa( por determinação da C;ntratante, qualquer atividade que não esteia

iànJo ãrà"rt"aà o" 
"cordo 

com a boa técnicã ou que ponha em risco a segurança de

pessoas ou bens de terceiros.
ã.ii. Àáot"t as providências e precauções necessárias'. inclusive consulta nos

r.,iãià"iü" oúa"i se necessár,o ior. a Íim de-que náo venham a ser daniftcadas as

Íedes hidrossanitáÍias, elétricas e de comunrcaÇao'

à.ãi. pi"ràrá, 
" 

g"aida, manutenção e vrgilâncra de malenais' feíâm,entas' e tudo o

orre for necessário-à execuÇáo dos seÍvlços' durante a vigêncla do conualo'

i.is. tr*a-."-J"i lr"tã ãà cnen e/ou ao oAU-BR as Anotaçóes e RegrstÍos de

á"ü"""rOifiaãd" 'Técnica referentes ao obieto do contrato e e§pêcialidades

pLrrinàni* nos termos das normas pertinentes (Lers ns 6/96n7 e 12'37812010):
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8.26. Obter junto ao lúunicípio, conforme o caso, as licenças ne@ssárias e demais

documentos e eutorizaÇões exigíveis, na forme da legislação aplicávêl;

8.27, Ceder os direitos patrimoniais relativos ao proieto ou serviço técnico

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

Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 11'l da Lei n' 8 666, de '1993;

8,28. Assegurar à CONTMTANTE:
8.28.1. O direito de propriedade intelectualdos produtos desenvolvidos, inclusive

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

após o recebimento de Cada parcela, de forma permanente' permitindÔ à

Contratante distribuir. alterar e utilizar os mesmos sem limitaçóes;

8.28.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificaçóes

técnicas, da documentaçáo pÍoduzida e congêneres, e de todos os demais
produtos gerados na execuçáo do contrato' inclusive aquele§ produzidos por

ierceiros ãubcontratados, ficando proibida a sua utilizaÉo sem que exista

aulorizaçáo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo da§

sânçóes civis e Penais cabíveis.
8.29. Promóver a organização técnica e administrativa dâs atividades, de modo a

conduzi-las eficaz e éficieniemente, de acordo com os documentos e especificaçóes
que integram ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato' no prazo determinado'

d.30. Co'nduzir os trabalhos com estiata observância às normas da legislação pertinente'

iumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o localdos

serviços e nas melhores condiçõe§ de segurança, higiene e disciplina.'

8.3í. Submeter previamente, por escritó, à Contratante, para análise e aprovação'

ãu"i"que, ,nuaanças nos método§ executivos que fujam às especificaçóes do memorial

descritivo.
8.32. Élaborar o Diário de Obra, incluindo diâriamente, pelo Engenheiro preposto

responsável, âs informações sobre o andamento do empreendimento, tais como'

número de funcionárioi, de equipamentos, condiçôes de trabalho' condiçóes

miieá,orogrc"s, serviços executados, registro de ocorÍênclas.e outros fatos

relacionadôs, bem como os comunicados à Frscalizaçâo e situação das atividedês em

relação ao cronograma Previ§to.
8.3C. Refazer. às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

esiaoeteciao no instrumento contratual, no Proieto Básico e seus anexos, bem como

iuoitiiri|. aquetes ,"alizados com materiais defeituosos ou com vícios, pelo pÍazo de 05

acinco) anos. contado da data de emissão do Termo de Recebimento Deínitivo'

à.ãl-.óolãr"i às oiretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da

"à"lirõãã "rir 
à.t"oelecidos na Resolução n" 307, de osloTlz@2 com as alterações

ü ;i"r;úçâ i.- qÀatzotz, do conselÉo Nacional de Meio Ambiente - coNAMA'

;;"i;rr" "ãg";' §§ 2'e á', da lnstruçâo Normat'va SLTI/MPOG n' 1' de 19to1t2010'

nos seguintes termos;----âã+.í.O 
gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá

ãL"à""", a". diretrizes técnicas e procediméntos do Píograma M-unicipal de

oo"nãàr"no de Resíduos da construção civil' ou do Projeto de
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Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apÍesentado ao órgão
competente, conforme o caso;
8.34.2. Nos termos dos aíigos 3" e '10" da Resoluçâo CONAMA n" 307, de
0510712002, a CoNTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contrataçâo,
obêdecêndo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.í. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados):
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de resÍduos classe A de reservação de material
paÍa usos futuros;
8.34.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
têmporário, sendo disposios de modo a pêrmitir a sua utilizâÉo ou
reciclagem íutura;
8.34.2.3. resíduos Classe C (para os quais nâo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicaçôes economicamente viáveis que permitam a sua
Íeciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, tran§portados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
8.34.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou pÍejudiciais à

Obras e Urbanismo): deverão ser armâzenados, transportâdos, reutilizados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especifica§.

8.34.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos

originários da contrataÉo em ateffos de residuos sólidos urbanos, áreas de
'bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas:

8.35. ObseÍvar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
8.35.1. Qualquer instelaÉo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libeÍe ou emita matéria para a atmosÍera. por emissão pontual ou fugitiva,

utilizado na execuÉo contratual, deverá respeitar os limites máximos de

emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n' 382' de 2611212006'

e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
8.35.2. Na execução contratual, conÍorme o caso, a emissão de ruídos não
poderá ultrapassar os nivels considêrados aceitáveis pela Norma NBR-10 151 -
AvaliaÇão do Ruido em Áreas Hâbitadâs visando o conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelêcidos na

NBR-10.152 - Niveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira

de NoÍmas Técnicas - ABNT, nos termos da Resoluçáo CONAMA n' 01, de

08/03/90, e legislaÇáo correlata;
8.35.3. Nos teimos do artigo 4', § 3", da lnskuçáo Normativa SLTUMPOG n" 1,

de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados

reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de

suprimento e custo inferior em Íelaçáo aos agÍegados naturais, inserindo-se na

planilha de formaÉo de preços os custos conespondentes;



w
.j'.- - '

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. Joâo XXIU. S/N - Ce.tro

CNPJ: 01.612.E]2/0001-21

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuÉo do§ serviços, poÍ uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, daniÍicaçáo, deÍeitos ou
incorrêçôes dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
8.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela

flscalizaçâo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos
anexos:
8.38. Providenciar, conforme o caso, as ligaçóes definitivas das utilidades previstas no
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, teleÍone, etc.), bem como atuar junto aos
órgâos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviÇos públicos para a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-
se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
8.39, Quando não for possivel a verificação 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 pela fiscalizaÉo do
contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade
Social; 2) certidão conjuntâ relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3)
cêrtidôes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado, conforme exigido no inslrumento
coôvocatório; 4) Certidão de Regularidadê do FGTS - CRFI e 5) Cêrtidão Negativa de
Débitos Trabalhlstas - CNDTi
8.40. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no
dimensionamento da proposta.
8.4í. Em se tratando de atividedes que envolvam serviÇos de natureza intelectual, após
a assinatura do contrato, a contrâtada deverá participar de reunião inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar início à execuçáo do serviço, com o esclarecimento das
obrigaçóes conkatuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela

êlaboraçáo do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das áreas que executarão os servaços contratados.
8.42. Deve manler as condiÇões de Habilitaçáo, êm especial o art. 55 da Lei 8.666/93.

9. CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÁO

9.1. É permitida a subcontratação parcial do ob.jeto, respeitadas as condiçôes

obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

Página 45 de 5zl

---*ry.F.

-ffiDl*úecont|úMdrol.(P'AdvÚP4l]id4t4Ej,íáÉ,Gjdd9@

-Eab.íw;\b&.,ú.a



(&
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂLTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av- Jôaô XXIII. S - C.ntro
CNPJ: 01.612.$2r'0001-21

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n'8.666, de '1993 a Contratada
que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes assumidas em
decorrência da contrataçáo; ensejar o retardamento da execução do objeto; Íraudar na
execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer íraude fiscal; ou não
mantiver a proposta,
í0.2.4 Contratada que cometer qualquer das infraçóes acima discriminadas Íicará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civile criminal, às seguintes sançóes:

10.2.í. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem preJuizos 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 se tratando de inobservância do prazo íixado pâra
apresentaçáo da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), âplicar-se-á multa de 0,070lo (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 27o (dois por
cento), de modo que o âtraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoÍizará a
Administração contratante a promover a rescisão do contrato:
10.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.

í0.2.3. multa compensatória de até 10 o/o (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

í0.2.3.'l,em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicâda de formâ proporcional
à obrigaçáo inadimplida;

'10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgâo, entidade
ou unidade administrâtiva pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamentê, pelo prazo de âté dois anos;
í0.2.5. declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre quê a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o ptazo da penalidade
de suspensão do subiiem anterior;

10.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique âs outras sanções cabiveis.
í0.4, A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administraçâo, equivalê à inexecuÇáo
total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
í0.5. A aplicaçáo de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
í0.6. Tambem fica sujeita às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de 1993, a
Contratada que:

10.6.í. tenha sotrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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í0.6.2, tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitaçâo;
í0.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a AdministraÉo
em virtude de atos ilícitos praticados.

í0.7.A aplicaçáo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei no 8.666, de'1993, e subsidiariamênte na Lei no 9.784, de
'1999.

í0-8.4 autoridade competente, na aplicação das sançôes, levará em consideração â
gravidade da conduta do infrator, o carátêr educativo da pena, bem como o dano
causado à Administraçáo, observado o prlncípio da proporcionalidade.
'10,9. As multâs devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniáo, ou deduzidos da garanlia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União é cobrados
judicialmente.

'10,9.í. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicaÉo
enviada pela autoridade competente.

í0.í0. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
í0.íí. As sanÇões aqui previstas são jndependentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no câso das multas, cumulativamente, sem psuizo de outras medidas
cabíveis.

íí. cúus_ulA DÉctMA pRt EtRA - Do REGT E oE ExEcuçÃo E DAs
ALTERAÇOES

íí-í. Eventuais alteraçôes contratuais reger-se-áo pela disciplina do art.65 da Lei no
8.666, de 1993.
11,2. O cont@to será realízado por execução indireta, sob o regime de empreitada por
prcço unitáio.
íí.3. O serviço adicionado ao contruto ou que soíra afteração em seu quant afivo oup!9'9 deygrá apresentar preço untário ínfeior ao preço de reÍeência da Administnção
Pública dívulgado por ocasião da licitação, mantida à proporcionatidade entre o preço
global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem
anteriorerespeitadososlimitesdoprevistosrosíôdoart.65dàLeinoA.666,de1gg3.

í2. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDÂ - DAS VEDAÇÕES

í2.í. É vedado à CONTRATADA:
12,í,í. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opereção
finânceira;
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í2.í.2. lnterromper a execuÇão dos seNiços/atividades sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTMTANTE, salvo nos casos previstos em Iei.

í3. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.í. disciplina inerente ao recebimento do obleto é aquela prevista no Proieto Básico,
anexo do lnstrumento Convocatório.

14. CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA _ RESCISÀO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previ§tas
no art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplacaçáo das sanções pÍevistas no Termo de ReÍerência,
anexo do Edital.
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTMTADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3. A CONTRAÍADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso dê
rescisão administÍativâ prevista no art.77 da Leino 8.666, de 1993.
14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente

cumpridos em relação ao cronograma Íísico-financeiro, alualizadol
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.4.3. lndenizações e multas.

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relaçâo aos empregado§ da

contratada que efetivamente participarem da execuçâo do contrato será causâ de
rescisáo por ato unilateral e escrito da contratante.

r5. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OIII|ISSOS

'15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTMTANTE, segundo as

disposições contidas na Lei no 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e,

subsidiãriâmente, segundo as disposiÇôes contidas na Lei no 8.078, dê 1990 - CÓdigo

de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

í6. CLÁUSULA DÉCllllA SEXÍA - PUBLICAçÃO

16.'1. lncumbirá à ConÍatante providenciar a publicação deste instrumento' por

extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei no 8'666, de 1993'
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ALTO ÂLEGRE DO PINDARÉ.IIA
Á!.,loio XXIII S/N - Cenlro

CNPJ: 01.612.E32/00{l-21

17. CLÁUSULA DÉCIiIA SÉIMA - FORO

17 .1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo

de Contrato será o da Comarca de Santa Luziâ/MA, responsável por Alto Alegre do
Pindaré/MA.

Para Íirmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Convato Íoi lavrado em três
(tÍês) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai âssinado pelos

contraentes.

de 20.....

Responsável legal da CONTMTANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TÉSTE[.4UNHAS:

REGIÍYIE DIFERENCIADO DE CONTRATAçÃO - RDC NO 12021
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ANEXO VI

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Prefeitura ilunicipel de Alto Alêgrê do Pindaré

Att,, COMISSÃO PERIUANENÍE DE LICITAÇÃO - CPL/PIiIAAP

Ref.: RDC N'-/2021 - CPUPMAAP

Na qualidade de representante legal da êmpresa
crêdênciamos

inscrita no
o Sr.CNPJ sob o n.o

-, portador da Cl n " e do CPF n.o

Fara nos representar na licitação em referência, com poderes para

f*rLlar oí",1asJa"*s de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais

atos pertinentes ao certame em nome da representâda.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

com reconhecimento de firma

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAçÂO ' RDC N" t2i21
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CNPJ: 01.ó12.E32/000t-21

aNEXO V

MODELO DE AÍESTADO DE VISTORIA

Atestamos para fins de participação no ROC n,o 

-12021- 
CPUPMAAP, que o

(Profissional)-, CREAJ- nÔ responsável técnico da Empresa

, esteve visitando o local onde será realizado os serviços de engenhariâ
êm coníormidade com o projêto básico padrão - ANEXO I - que

integra este Ato Convocatório deste Edital, objeto da presente licitação, tomando
conhecimento dâs condições locais.

Local, data e assinaturas.

(nome do Representante Técnico da PMAAP competente pela visita com a devida
identificação e qualifi cação).

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAçÃO - RDC N" 
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ANEXO VIII

DECLARAçÃO

Ref.: RDC N" _/2021 - CPUPMAAP

A empresa ......., inscrita no CNPJ no................, por
intermédio de seu representante legal o (a) S(a)..................................................., portador
(a) da Cl no.................... e do CPF no .......... ... ........ .., DECLARA, sob as sanÇões
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal
Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamênte incapazes; consoante o
disposto no lnciso V do Art. 27 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido
pela Lêi no 9.854, de 27 de outubro de '1999, que náo possui em seu quadro dê
pessoal empregado(s) com menos de '18(dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubíe, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezes§eis) anos,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatoze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações
constantes na Lei Complementar no. 14712014 e, na presente data, é considerada:

( )MICROEMPRESA, conforme Lei ComplementaÍ no 14712014;
( ) EIIPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme LeiComplenenlat no 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal no. 11.4A812007.
( ) Náoe IíEIEPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitaçáo;
que esta empresa atendê a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta

sua proposta com indicação do objeto e do prego oferecido os quais atendem
plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência dê fato impeditivo de licitar; nos termos do aÍtigo 32' § 2.o,

da Lei Federal n.' 8.666/93, que até a presente data nenhum fato- ocorreu que a

inabilite a participar da RÉGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAçAO em epígrafe'
e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara,

outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus têrmos'

a. DeclaÍa ainda, nos termos do artigo 9", lll, da Lei Federal n o 8.666/93, que

não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou

entidade contratante ou responsável pela licitação.
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PREFEITURA iTUNICIPAL OE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ . A
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CN PJ: 01.612.E-]2/0001-2 I

b. Declara também, nos termos do artigo 9', I e ll, da Lei Federal n.'8.666/93,
que não incide em suâs hipóteses vedadas.

5)

b)

c)

e)

Quanto a elaboração independente de proposta:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), ê que o
conteúdo da proposta anexa náo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identiÍicação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
A intençâo de aprêsentar a proposta anexa não Íoi informeda a, dascutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificaçâo da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoal
Que não tentou, por qualquer mêio ou por qualquer pessoa, inlluir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação dâ licitação) quanto
a participar ou não da referida licitaçáo;
Oue o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiÍêtamentê, comunicedo â ou discutido com qualquer outro participante potencaal
ou de fato da (identificação da licitaçáo) antes da adjudicação do objeto da releridâ
licitação;
Que o conteúdo da proposta anexa nâo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discúido com ou rec€bido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abenura oficial das propostas;
Ouê está plênamente ciente do teor e da extensão desta declaraÇáo e que detám
plenos poderes e informaçôes parâ firmá]â.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

lobservação: em caso aÍirmativo, assinalaÍ a ressalva acima - Esta declaraçâo
deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissorl
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REGTME DTFERENCTADO DE CONTRATAçÃO - ROC N. _/202í
ANEXO IX

MOOELO DE PROPOSTA COMERCIAL

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRÂZO P-ARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇOES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAçÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ
CPF, Endêreço)

AssinatuÍa do representante legal da empresa

Mirtr eÊdilr fu3in. orãe.idod..dtrnco RDa 
"... êúr- cruPMff M@ÍF@ cddtç& eEorE{ E édrú !r k@, re

ÉF!r... úáCôri. de t,u m dr!ffi pt!.ôl m i{w'rô d.

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de
assumindo inteara responsabilidade pelo
edital e seus anexos.

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIALI
SEDE:
CNPJ;
TELEFONUFAX:
ENDEREÇO ELETRÔNICO

í. PROPOSTA DE PREçOS:

V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo,
seu teor e as demâ,s obrigaçôes estabelecidas no

O CONTRATO (Nome, RG,

Alto Alegre do Pindare (MA), _de_de.

DESCRTçÃO DO OBJETO UNID. OtJANT. VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL


