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EDITAL DE LICITAÇÃO 
  

 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

PROCEDIMENTO 006/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.684/2022 

DATA DA SESSÃO/ABERTURA DOS 

ENVELOPES 

19 de dezembro de 2022 

HORÁRIO DA SESSÃO 09h00min 

OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DE 01 (UM) ESCOLA  COM 12 SALAS 

DE AULAS, NO POVOADO MATOS 

ALÉM. 

VALOR TOTAL PREVISTO R$ 3.898.753,19 (três milhões, oitocentos e 

noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e 

três reais e dezenove centavos). 

REGIME DE EXECUÇÃO EMPLEITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

LOCAL DA SESSÃO Prédio da Academia Grajauense de Letras, 

situada na Rua 7 de setembro, 62, Centro, 

Grajaú -MA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - Thomas Edson de Araújo e Silva Júnior 

(Presidente); 

- Marair Borges de Araújo (Membro) 

- Manoel da Silva Limeira(membro).  

 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL  Secretaria Municipal de Educação 
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TERMO DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 006/2022. 

Data da realização do certame: 19 de dezembro de 2022. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma). 

 

Razão Social:  _______________________________________________________________  

 

CNPJ nº: _______________________________ Insc. Estadual nº:  _____________________  

 

Endereço:  __________________________________________________________________  

 

Cidade: ______________________________________ Estado:  _______________________  

 

E-mail:  ____________________________________________________________________  

 

(DDD) Telefone: (______)________________________ (DDD) Fax: (______) ___________  

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 

Nome completo:  ____________________________________________________________  

 

Cédula de Identidade nº: _______________________________ Órgão emissor:  __________  

 

CPF nº ______________________________ (DDD) Telefone: (______) ________________   

 

E-mail:  ____________________________________________________________________  

 

Cargo/função que exerce na empresa: (      ) Sócio/Empresário; (     ) Outros:  _____________  

 

Data do recebimento do edital: ____/_____/________. 

 

Assinatura/rubrica do responsável:  ______________________________________________  

 

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X) 

(      ) Fui convidado; 

(      ) Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal; 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município de Grajau-DOM); 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE);  

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU); 

(      ) Publicação em jornal (O Estado do Maranhão); 

(      ) Publicação no site oficial desta Prefeitura Municipal (www.grajau.ma.gov.com.br); 

(      ) Publicação no site oficial do Tribunal de Contas/MA (www.tce.ma.gov.br); 

(      ) Outros meios: __________________________________________________________  
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OBS.: A empresa licitante interessada que retirar o edital desta licitação pela internet, deverá 

enviar este formulário devidamente preenchido e assinado para o e-mail cpl-

grajau@hotmail.com ou encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de Grajaú/CPL no 

endereço abaixo. Tal medida far-se-á necessária para o pregoeiro informar à empresa 

licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes à referida licitação. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO  

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL/PMG 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 7.684/2022 

O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, sediada na Rua Porfírio Pereira Santos-Rodovia BR 226, nº 22, Km 214, 

Bairro Trizidela, Grajaú-MA, CNPJ Nº 06.070.491/0001-23, torna público que, às 09h00min 

do dia 19 de dezembro de 2022, que no Prédio da Academia Grajauense de Letras, situada na 

Rua 7 de setembro, 62, Centro, Grajaú -MA, realizará LICITAÇÃO, na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  06/2022, sob regime de empreitada por preço global 

do tipo menor preço por lote, de  interesse da Secretaria Municipal de Educação de Grajaú-

MA, na forma da Lei Federal n° 8.666/93 e  alterações, de interesse desta Prefeitura, nos termos 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2008, aplicando-

se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar 123/2006 e atendidas as 

especificações e formalidades seguintes: 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO 

A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

Às 09h00min, do dia 19/12/2022, no endereço: Prédio da Academia Grajauense de Letras, 

situada na Rua 7 de setembro, 62, Centro, Grajaú -MA, para entrega do Envelope n° 01, com 

os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares. 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO.  

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) 

ESCOLA  COM 12 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MATOS ALÉM. 

2.2 O Valor total estimado para este procedimento licitatório importa em R$ 3.898.753,19 (três 

milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove 

centavos). 

3. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.4 Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

3.5  Não poderão participar desta licitação: 
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3.5.1 interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

3.5.2 interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de 

contratar com este Órgão responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.5.3 entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.5.4 interessados que estejam sob recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

3.5.5 o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

3.5.6 entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor 

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado; 

3.5.7 servidor ou dirigente deste Órgão ou responsável pela licitação;  

3.5.8 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio ou 

cooperativa; 

3.5.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no 

artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

  

4. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO. 

 

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, EM 

SEPARADO dos envelopes N° 01 e 02:  

4.1.1 Cópia Autenticada da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que 

contenha foto do representante da empresa interessada; 

4.1.2 Cartão de CNPJ, devidamente com data de emissão, de no mínimo 30 (trinta) 

dias da data da sessão pública; 

4.1.3 Certidão Simplificada e Especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhão 

– JUCEMA, para as empresas com sede no Estado do Maranhão ou da sede da 

licitante, como documentação comprobatória da situação atualizada das 

empresas participantes de licitação 

4.1.4 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal: 

Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo 

o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da 

Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Decreto nº 4.358/02, modelo Anexo VIII 

do edital.  
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4.1.5 O licitante ora interessado no certame deverá apresentar documentos 

comprobatórios de CNAE compatível tendo em vista que a Comissão de 

Licitação ao iniciar o credenciamento, realizará pesquisa, se a ramo de 

atividade enquadrada na Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas/CNAE, compreende o objeto ora licitado.,  

 

4.1.6 Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado):  Requerimento do Empresário, Estatuto, Contrato Social em 

vigor, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, juntamente com cópia da cédula 

de identidade ou outro documento oficial;  

4.1.7 Tratando-se de procurador:  

4.1.7.1 Instrumento de procuração, público ou particular, no qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes, 

devendo esta ser específica para participação neste certame;  

4.1.7.2 Procuração por instrumento particular, deverá estar acompanhada de cópia 

do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, 

dentre os indicados na alínea "a";   

4.1.7.3 Serão acatadas as Procurações redigidas de forma Genérica, desde que na 

sua redação conste obrigatoriamente poderes para participar de licitação, 

processos licitatórios ou outras expressões afins, acompanhadas de cópia 

do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, 

dentre os indicados na alínea "a".  

4.1.7.4 Em se tratando de instrumento de procuração pública, esta deverá ser 

apresentada no original ou cópia, acompanhada de documento 

comprobatório que legitime o outorgante a constituir mandatário;  

4.1.7.5 Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES 

apresentadas, o Presidente da CPL aceitará como válidas as expedidas até 

60 (sessenta dias) dias imediatamente anteriores à data da sessão.  

4.4 Licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir o 

regime diferenciado e favorecido em licitações concedido pela Lei 

Complementar n° 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de 

agosto de 2014, deverá apresentar no original ou em Cópia, da Certidão 

Simplificada Expedida pela Junta Comercial do domicílio da licitante, 

comprovando que a empresa se enquadra na situação de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte.  

4.5 A licitante que não apresentar a documentação conforme disposto no item 4.4, 

ou apresentar qualquer outro documento diferente do exigido no ato do 

credenciamento decairá do direito de posteriormente se declarar 

Microempresa ou Empresa de pequeno porte, perdendo automaticamente os 
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direitos que lhe conferem a Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei 

Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2016, (em nenhuma hipótese será 

aceito outro documento equivalente diferente do solicitado).  

4.6 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 

de credenciamento impedirá a licitante de participar das fases do processo 

licitatório, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, 

enfim, de representar a licitante durante a sessão pública da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, mas em nenhuma hipótese excluirá a licitante 

do certame.  

4.7 Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na 

proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas.   

4.8 Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma 

empresa, bem como de um mesmo representante para mais de uma empresa.  

4.9 Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Presidente, a cada 

Sessão Pública realizada.   

4.10 A documentação apresentada para o Credenciamento, em nenhuma hipótese 

será aproveitada para qualquer outra etapa do certame, sendo exclusiva para o 

Credenciamento do representante legal da licitante.  

4.11 A CPL poderá autenticar os documentos para credenciamento durante a 

sessão.  Ultrapassada esta fase, as licitantes que não apresentarem a 

documentação como exigida no ato convocatório, os seus representantes não 

serão credenciados.  

4.12 O representante legal ou procurador da licitante poderá, a qualquer tempo, 

ser substituído   por outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser 

entregue e observada as restrições das documentações constante do item 4.1 e 

suas respectivas alíneas.  

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES. 

 

5.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará à 

Comissão de Licitação:  

5.1.1 Credenciamento (entregar separadamente dos envelopes previstos nos itens 5.1.2 

e 5.1.3); 

5.1.2 01 (um) envelope devidamente fechado e lacrado, rubricado no fecho, contendo 

os documentos de habilitação (Envelope nº 1) com as seguintes indicações, na 

parte externa:  
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5.1.3 01 (um) envelope devidamente fechado e lacrado, rubricado no fecho, 

contendo a proposta de preços (Envelope nº 2) com as seguintes indicações, na 

parte externa:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, 

devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 

5.1.2; 

5.3 Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, 

atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 

Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a 

Comissão de Licitação no endereço: Rua Patrocínio Jorge, Nº 05, Centro - Grajaú – 

MA, (PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA) e conter os dois envelopes 

acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima 

de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

5.4 Todas as declarações deste edital deverão possuir reconhecimento de firma de seus 

respectivos signatários; 

6. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.1.  Cédula de identidade do empresário ou de todos os sócios; 

6.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

Nome, CNPJ e endereço do licitante. 

À Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Prefeitura Municipal de Grajaú-MA 

Rua Patrocínio Jorge, Nº 05, Centro - Grajaú – MA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2022. 

Envelope “HABILITAÇÃO”. 
 

Nome, CNPJ e endereço do licitante. 

À Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Prefeitura Municipal de Grajaú-MA 

Rua Patrocínio Jorge, Nº 05, Centro - Grajaú – MA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 06/2022. 

Envelope “PROPOSTA” 
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6.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

6.4. 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 respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores;  

6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  

6.6. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas 

alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores;  

6.7. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 

DNRC;  

6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva;   

6.9. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir;   

6.10. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Sintegra/MA - Sistema 

Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) ou 

equivalente da sede do licitante, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade 

Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços;  

6.11. Cartão ou documento equivalente que conste Inscrição Municipal, que poderá ser 

substituído pelo Alvará de Localização e Funcionamento. 

 

7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 
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7.1 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais e Dívida 

Ativa da União, comprovando a regularidade perante a Fazenda Pública Federal;  

7.2 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo 

Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a 

Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial 

exclusivamente de Prestação de Serviços. 

7.3 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do 

Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a 

regularidade para com a Fazenda Estadual. 

7.4 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à 

atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

7.5 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do 

Município, expedida pelo Município do  domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

7.6 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço. 

7.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva 

de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT; 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.1 ATESTADO 01 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, 

expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, impressos em papel 

timbrado constando o nome, CNPJ, endereço completo e telefone da 

entidade/órgão/empresa atestadora, devendo estar assinada por servidor responsável ou por 

seus sócios, diretores, administradores, procuradores ou gerentes, com expressa indicação 

de seu nome completo e cargo/função, comprovando que a licitante ou seu responsável 
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técnico executou de forma satisfatória serviços compatíveis em quantidades e 

características com o objeto desta licitação, comprovando que o licitante executou serviços 

compatíveis com o objeto deste pregão, não sendo admitidos atestados genéricos sem 

especificar os itens; 

8.2 Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada à sede da empresa, 

comprovando que possui habilitação para o desempenho de atividades compatíveis com o 

objeto do certame e responsável técnico com habilitação para execução do objeto desta 

licitação; 

8.3 O visto do CREA-MA em certidão expedida por CREA de outra região (Resolução 

CONFEA nº 413 de 27 de junho de 1997), será exigido somente da licitante vencedora, no 

prazo de até 10 (dez) úteis após a assinatura do Contrato; 

8.4 Registro, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da 

empresa licitante e de seu responsável técnico, da região a que estiverem vinculados; 

8.5 No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou no CREA 

do Estado do Maranhão, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão 

regional por ocasião da assinatura do contrato; 

8.6 Comprovar a Capacidade técnico-profissional: Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(s) 

técnicos e/ou membros de equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – 

RRT, relativo à execução de serviços compatíveis com o objeto descrito neste instrumento 

convocatório; 

8.7 Relação explícita e declaração formal de disponibilidade das instalações, máquinas, 

equipamentos, aparelhamento e pessoal técnico especializado (relacionados abaixo) 

considerados essenciais para cumprimento do objeto da licitação, bem como a qualificação 

de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

8.8 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro 

permanente da empresa licitante, na data prevista para a entrega da proposta, entendendo-

se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 

contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
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registrado em Carteira de Trabalho e previdência Social; e o prestador de serviços com 

contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

contratual futura caso o licitante sagre-se vencedor dessa licitação; 

8.9 Declaração, em papel timbrado do licitante, de que possui suporte técnico/administrativo, 

aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como equipe técnica 

multidisciplinar qualificada treinada e com capacidade operacional compatível com a 

complexidade do objeto a ser executado, disponíveis para a execução do objeto desta 

licitação, dentro do prazo máximo estipulado; 

8.10 Declaração do responsável técnico indicado pela licitante, para execução do objeto 

licitado, responsabilizando-se pela correta execução dos serviços e fiel observância das 

especificações técnicas; 

8.11 Declaração em papel timbrado do licitante, indicando o responsável técnico pela 

execução do objeto. 

 

9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.  

 

 

9.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com termo de 

abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo circulante 

(AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual 

ou superior a 01 (um), indicados pela licitante, acompanhadas do respectivo DHP do 

profissional que elaborou e Certidão do referente ao Balanço Patrimonial. 

9.2. As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos índices 

referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou superior 

a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação. 

9.3. Excetua-se da exigência da alínea anterior ao microempreendedor individual (art. 18 da LC 

123/2006 c/c art. 1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem habilitação 

em licitações cujo os objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para locação de 

materiais (art. 3º do Decreto Federal nº 6.204/2007). 

9.4. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço 
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Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês imediatamente 

anterior à data de apresentação da proposta.  

9.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diário Oficial ou; 

b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; 

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro 

do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada 

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for 

apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de 

Encerramento do Livro em questão. 

e) Sistema Público de Escrituração Digital – SPED-Contábil (Decreto Federal nº 

6.022/2007); nos termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, 

devendo apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 

5º do art. 10 da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008. 

f) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 

Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital 

Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço 

foi arquivado. 

 

9.6.Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 

apresentação da Documentação, quando não vier expresso o prazo de validade. 

 

9.7. Comprovação de haver efetuado Garantia de Participação na presente licitação até o 

3º (terceiro) dia anterior à data da abertura da licitação, mediante caução em dinheiro 

ou Seguro Garantia ou Fiança Bancária no valor de R$ 38.987,54 (trinta e oito mil, 

novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) através de documento 

expedido pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, percentual 

correspondente a aproximadamente 1% do valor estimado para contratação. 

 

9.8. Caso a licitante faça opção da garantia sob a modalidade em dinheiro, deverá 

depositar o valor correspondente na tesouraria da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA. 

A Garantia feita nesta modalidade não sofrerá nenhum processo de atualização 

 

10. OUTROS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS. 

 

10.1. A Declaração Conjunta (ANEXO VIII) que os Licitantes deverão apresentar no 

credenciamento, além do enquadramento, deverá conter ainda o seguinte: 
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a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto na da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame, 

inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado. 

c) Que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta 

sua proposta com indicação dos serviços e do preço oferecido os quais atendem 

plenamente ao Edital; 

d) Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 

vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015, sendo de inteira responsabilidade do 

Contratado a fiscalização dessa vedação. 

e) Declaração de elaboração independente de proposta. 

10.2. Da habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem, nesta 

licitação, do regime diferenciado e favorecido concedido pela lei complementar 123/2006, 

alterado pela lei complementar nº 147, de 07 de agosto de 2016.  

10.3 As microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem neste certame do 

regime diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, alterado 

pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2016, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

10.4 Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame na sessão da CONCORRÊNCIA, nos 

termos do §1° do artigo 43 da Lei Complementar n° 123/2006, alterado pela Lei 

Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2016. Após, o Presidente da CPL dará ciência 

aos licitantes dessa decisão e intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 

05(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento dessa declaração, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação.  

10.5 A não regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 

81 da lei federal 8.666/1993, sendo facultado à administração convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, nos termos e condições previstos neste edital, 

ou revogar a licitação.  

10.6 No julgamento da habilitação a Comissão, a seu critério, poderá sanar erros ou falhas 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.  

11. PROPOSTA DE PREÇOS. 
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11.1 . As propostas deverão ser impressas por qualquer processo eletrônico, em papel timbrado 

do proponente, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo estar 

rubricadas e a última folha assinada por sócio do quadro societário ou por representante legal 

da empresa, e devidamente legível.  

11.2  O valor Global da Proposta é decorrente da soma dos cálculos da planilha orçamentária, 

com os valores orçados para cada item. Desta forma, a empresa licitante deverá formalizar sua 

proposta levando em consideração que os preços máximos orçados pela Prefeitura para a 

contratação do serviço, objeto da presente licitação, será de até R$ 3.898.753,19 (três milhões, 

oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos). O 

preço ofertado deverá ser expresso em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária, devendo ser líquido, estando inclusas todas as 

despesas necessárias, ou seja, mão-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, 

impostos, taxas previdenciárias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, 

transportes, etc., bem como a competente remuneração da empresa. 

11.3  A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, contendo:  

11.4  Número da CONCORRÊNCIA PÚBLICA;  

11.5  Proposta de Preços, totalizada em algarismo arábico e por extenso, na moeda nacional, já 

incluídos os custos de frete, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e quaisquer outras 

despesas incidentes sobre o objeto licitado, apresentada em 01 (uma) via sem emendas ou 

rasuras e assinada pelo representante ou procurador da Licitante, acompanhada de planilha 

orçamentária detalhada.  

11.6  Na formulação da proposta a Licitante deverá computar todas as despesas e custos 

relacionados com trabalhos a serem executados, inclusive os de natureza tributária, trabalhista 

e previdenciária, ficando esclarecido que o município de Grajaú –MA, não admitirá qualquer 

alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços. 

11.7  O orçamento analítico deverá ser assinado pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO do licitante 

e rubricado nas demais, com preço unitário e total, por item, em algarismos arábicos e o valor 

global da proposta em algarismos arábicos e por extenso, em Real, já incluídos todos os custos, 

seja qual for seu título ou natureza.   

11.8  Composição de Custo Unitário dos Serviços e da Mão de Obra;  

11.9  Cronograma Físico – Financeiro;  

11.10  Demonstrativo detalhado da composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e 

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI diferenciado para material betuminoso, conforme a 

última resolução do DNIT, assinada pelo responsável técnico da empresa;  

11.11 Composição de Encargos Sociais, ressaltando que as empresas optantes do SIMPLES 
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NACIONAL, também deverão apresentar a composição de encargos conforme legislação;  

11.12 Pedidos de retificação, por engano na cotação ou especificação do objeto da licitação, 

somente serão aceitos antes da abertura das propostas, não sendo admitida a simples oferta 

de desconto ou aumento de preços, sem suficiente demonstração do engano;  

11.13 A proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a à execução do objeto 

licitado, caso lhe seja adjudicado.  

11.14 A descrição de todos os dados da proposta e a juntada de toda a documentação exigida 

é de exclusiva responsabilidade das licitantes.  

11.15 Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como, aquelas que 

contiverem rasuras, ilegíveis, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de 

modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores.  

11.16 As propostas que não atenderam as condições desta licitação, que oferecerem 

alternativas de ofertas e cotações, nelas não previstas ou preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, serão desclassificadas.  

11.17 Em circunstâncias excepcionais, o município de Grajaú-MA, poderá solicitar aos 

licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas. Nesse caso, tanto a solicitação 

quanto a aceitação serão formulados por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar 

a prorrogação da validade da sua proposta. Entretanto, no caso de concordância, não poderá 

modificá-la, nem o município de Grajaú solicitará qualquer modificação. 

11.18 Na hipótese de o processo licitatório vir a sofrer suspensão, os prazos de validade das 

propostas ficam automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o referido 

processo permanecer suspenso.  

11.19 Constatada declaração ou documentação falsa, após a inspeção pela Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, 

e sobre a mesma decairá as penalidades previstas em Lei.  

11.20 Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em concordância com 

os termos deste Edital e seus Anexos conforme, modelo Anexo X. 

11.21 O licitante deverá seguir o Modelo de proposta de preços conforme anexo X, do presente 

edital.  

12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO  
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12.1  A presente CONCORRÊNCIA será processada e julgada de acordo com o 

procedimento estabelecido pelo art. 43 da Lei nº 8.666/93. 

13. ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO:  

 

13.1 No local, hora e dia designados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes que 

comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir o ato, a Comissão Permanente de 

Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes DOCUMENTAÇÃO e 

PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos membros e licitantes, procedendo, a seguir, 

à abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO;  

13.2 Os documentos contidos nos envelopes nº 01 (Documentação) serão examinados e 

rubricados pelos membros da Comissão, bem como, pelos proponentes. 

13.3 Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope nº 01 

(Documentação) sob pena de ser preterido seu direito, tendo finalizada a referida fase, 

através da pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo inserida em 

ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será 

assinada pelos membros da Comissão e licitantes.  

13.4 O julgamento da documentação para habilitação das proponentes será realizado no dia 

designado no preâmbulo deste Edital. Na impossibilidade de se realizar o julgamento 

durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado no órgão 

de imprensa oficial para conhecimento de todos os participantes.  

13.5 Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será 

encerrada, sendo o resultado publicado através da Imprensa Oficial.  

13.6 Critérios para julgamento da documentação:  

13.6.1 serão inabilitados à presente licitação os participantes, que:  

a) apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras entrelinhas, 

cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva.  

b) não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item 7.1.  

c) Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar o prazo 

de 08 (oito) dias úteis para reapresentação de nova documentação. 

 

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA. 
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14.1 Os envelopes PROPOSTA das proponentes habilitadas serão abertos no mesmo local 

mencionado no preâmbulo do Edital, após o resultado da fase de habilitação pela Comissão 

Permanente de Licitação, na mesma, se houver desistência expressa de interposição de 

recursos ou após decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os interpostos, 

cuja data e horário será comunicada através do órgão de imprensa oficial.   

14.2 Uma vez abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 

admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as 

ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital.  

14.3 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem como pelos 

proponentes e será procedida a sua leitura.  

14.4 Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope nº 02 

(Proposta), sob pena de ser preterido seu direito, tendo finalizada a referida fase, através de 

pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, devendo toda e qualquer 

declaração pertinente constar da ata, que será assinada pelos membros da Comissão e pelos 

proponentes. 

14.5 Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será 

encerrada, sendo o resultado publicado através do Diário Oficial do Estado do Maranhão e 

diário oficial da União.  

15. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA:  

15.1Desclassificação:  

15.1.1 Serão desclassificadas as propostas que:  

a) estiverem em desacordo com este Edital;  

b) não estiverem assinadas, conforme preceitua o item 10.1 deste ato convocatório. 

c) Apresentar propostas com preços manifestamente inexequíveis, sem assinatura ou 

assinadas por pessoa não habilitada.  

d) Omitirem ou não atenderem às exigências e requisitos previstos neste Edital e em seus 

respectivos anexos. 

e) Apresentem preços baseados em outras propostas, inclusive com o oferecimento de 

redução sobre a de menor valor.  
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f) Contenham preços manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48, II, § 1º da 

Lei Federal nº 8.666/93.  

g) Propostas com o valor global ou unitário acima do estimado pela administração.  

h) Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para representação de outra, escoimada da 

causa que ensejou a desclassificação, devendo ser apresentado nova proposta nos 

termos do item 9 do edital.  

15.2 Classificação:  

15.2.1 Após o exame das propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando em 

conta o MENOR PREÇO POR LOTE, das que atendam integralmente o Edital, da seguinte 

forma: 

a) A classificação se fará pela ordem crescente de preços, levando-se em consideração 

o MENOR PREÇO POR LOTE.  

b) No caso de empate entre duas ou mais propostas de preços, o desempate se fará em 

observância ao disposto no item d.1, permanecendo o empate se fará por sorteio.  

c) Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo 

tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais 

cabíveis.  

d) Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da lei 

complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto 

de 2014, em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, na 

seguinte forma:  

d.1) Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

d.2) Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores ao menor preço. 

e) O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. A preferência de que trata 

este item será concedida da seguinte forma: 
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a) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;  

b) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com 

base no subitem c.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em 

situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e   

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

16.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste Edital, cabem:  

16.1.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura 

da ata, nos casos de:  

a) Habilitação ou inabilitação do Licitante;  

b) Julgamento das propostas;  

c) Anulação ou revogação da licitação.  

 

16.2 Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão, obrigatoriamente sob pena de ser 

INDEFERIDO de pleno, dar entrada no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Grajaú-

MA, situada na Rua Patrocínio Jorge, Nº 05, Centro - Grajaú – MA, durante os dias úteis, das 

08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) e 14:00 (quatorze) às 18:00 (dezoito) 

horas. Em nenhuma hipótese os memoriais de recursos ou contrarrazões serão recebidos em 

outras repartições públicas, que não o setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Grajaú-

MA.  

16.3. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com 

o objeto da licitação ou contrato, de que não caiba recurso hierárquico;  

16.4. Pedido de reconsideração, de decisão do Prefeito Municipal de Grajaú, na hipótese do § 

3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato.   

16.5. Recurso será dirigido ao Presidente da CPL, que realizara a emissão da DECISÃO, 

devendo esta ser submetida à Autoridade Superior do Município de Grajaú -MA, para 

ratificação ou discordância da mesma.   
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17. DA DEVOLUÇÃO DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 

 

17.1. Após a fase recursal de habilitação a Garantia de Participação será devolvida pela 

Prefeitura Municipal de Grajaú/MA às licitantes consideradas inabilitadas, acompanhada dos 

recibos correspondentes. 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE 

VENCEDORA. 

 Não havendo manifestação de recurso, o Presidente da CPL estará autorizado a adjudicar o 

objeto da licitação à(s) proponente(s) vencedora(s) e submeterá o processo à apreciação da 

autoridade superior, que poderá homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório.  

18.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação.  

18.2. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o 

contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

18.3. É facultado a Prefeitura Municipal de Grajaú-MA, quando a convocada não comparecer 

no  prazo estipulado no subitem 17.4, não apresentar situação regular no ato da assinatura do  

contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes  

remanescentes, na ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições propostas  

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato  

convocatório, ou revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas  

no art. 81 da Lei 8.666/1993.  

18.4. O município de Grajaú-MA, caso entenda vantajoso para administração, poderá contratar 

a licitante remanescente, segundo a ordem de classificação, quando a empresa originalmente 

vencedora da licitação assinar o contrato e, antes de iniciar os serviços, desistir do ajuste e 

rescindir amigavelmente o contrato, desde que o novo contrato possua igual prazo e contenha 

as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;  

18.5. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Prefeitura Municipal de Grajaú-MA. 

 

19. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS. 
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19.1. Na hipótese de descumprimento parcial ou total da adjudicatária, das obrigações 

contratuais assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 

CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

 

• Advertência por escrito;  

• Multa, de 2% que incidirá em cima do valor constado na OS em caso de reincidência.  

• Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advier 

de caso fortuito ou motivo de força maior.  

• Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção, nos termos do art. 109, da Lei n° 

8.666/93.  

• A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.  

 

 

20. SUBCONTRATAÇÃO. 

 

20.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços principais, 

ou seja, os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico 

profissional como relevantes.  

20.2. Os serviços relevantes para atestação da capacidade técnico-operacional e técnico 

profissional constam no edital que originou este Contrato. 

20.3. É permitida a subcontratação do percentual de 10% a 30% (dez a trinta por cento), 

considerando o valor total estimado do contrato, no caso da CONTRATADA não se enquadrar 

como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor 

Individual, atendendo assim o disposto no art. 8º, incisos I a IV, da Lei Estadual nº 10.403, de 

29 de dezembro de 2015.  

20.4. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da contratada 

perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica do serviço prestado.  

20.5. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, com parecer 

técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de 

qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.  

20.6. A Contratada deve submeter à apreciação da Contratante o pedido de prévia anuência 

para subcontratação, com apresentação do (s) pretendente (s) subcontratado (s) e da respectiva 

documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação no edital.  
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20.7. Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios da Contratante, deverá 

à mesmo ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em cláusula 

contratual autorizativa da providência. 

20.8. A Subcontratante e subcontratada deverão celebrar o Contrato de subcontratação, no qual 

a CONTRATANTE comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os 

elementos de praxe.  

20.9. A subcontratante é a CONTRATADA deste Contrato e a subcontratada é a empresa que 

executará os serviços subcontratados.  

20.10. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

20.11. Todos os pagamentos dos serviços subcontratados serão realizados diretamente à 

CONTRATADA, na forma do contrato. 

 

21. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

 

21.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá 

restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, 

mediante comprovação documental justificável e requerimento expresso do contratado. 

 

22. DO REAJUSTE 

 

21.1 Reajustamento de Preços CTEF – representa uma cautela prévia para impedir o 

rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do CTEF, materializado na aplicação 

periódica e automática, sobre os preços contratados, de um índice de preços que reflita 

as variações dos custos de produção, conforme Art. 55, Inciso III, e Art. 40, Inciso XI, 

da Lei Federal nº 8.666/93;  

21.2 CTEF – Contrato de Execução e/ou Fornecimento; 

21.3 Quando autorizado pelos Manuais de programa, o Convenente poderá solicitar o 

reajustamento. 

21.4 O Convenente deverá submeter a seguinte documentação para a realização da análise 

de reajustamento: 
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a) Edital de Licitação e CTEF que contenham os dados de reajustamento (índice, 

periodicidade e data-base de referência); 

b) PO de reajustamento assinada pela fiscalização, onde sejam 

demonstradas em colunas os valores/quantidades acumuladas já executadas e que 

não deverão sofrer reajuste, os saldos das quantidades/valores que sofrerão reajuste 

e os valores correspondentes ao reajustamento. 

21.5. Será verificado se o índice, a periodicidade e a data-base de referência indicados no 

edital e no CTEF são os mesmos utilizados no cálculo.  

21.6. A GIGOV/REGOV pode autorizar o pagamento de reajustamento de preços com 

recursos de contrapartida, repasse da União ou com rendimentos, mediante 

reprogramação e formalização de TA, desde que (Ata da Reunião Ordinária nº 02/2020 

da Comissão Gestora da Plataforma +Brasil e IN MDR nº 04/2020): 

a) Não haja acréscimo do valor de repasse do CR ou da etapa correspondente; 

b) Preservado o objeto do CR ou da etapa correspondente, bem como sua 

funcionalidade; 

c) haja previsão no edital de licitação e no CTEF do índice e da periodicidade a 

serem aplicados para o reajustamento de preços requerido. 

21.7.A GIGOV/REGOV deve avaliar a adequação do índice e da periodicidade previstos no 

edital de licitação e no CTEF. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO 

 

22.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta 

Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

22.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 

do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

22.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade 

na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 
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julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 1o do art. 109 da referida Lei. 

22.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grajaú – MA. 

23. DO PAGAMENTO  

23.1.O pagamento dos serviços, objeto deste Projeto Básico, será realizado, conforme boletins 

de medição, emitidos pela CONTRATADA, aferidos e autorizados pela FISCALIZAÇÃO, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a fatura emitida pela CONTRATADA 

correspondente aos serviços executados e medidos no período.  

23.2. A primeira medição só será liberada com a apresentação da cópia de ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TECNICA (ART ou RRT) da obra e/ou serviço junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA e/ou Conselho e Arquitetura 

e Urbanismo – CAU e de documento que comprove que a obra e/ou serviços foi inscrita 

no INSS. 

23.3. A medição dos serviços será sempre feita a cada período de 30 (trinta) dias corridos, com 

base no cronograma aprovado e nas especificações e projetos, considerando os serviços 

efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.  

23.4. A periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição, 

quando o início ou término das etapas das obras/serviços ocorrer no curso do mês; neste 

caso o cronograma será ajustado à situação.  

23.5. Concluída cada etapa constante do Cronograma Físico-Financeiro, a FISCALIZAÇAO 

terá 5 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a 

conferência da medição, compatibilizando-a com os dados da planilha das obras/serviços 

e preços constantes de sua proposta, bem como da documentação hábil de cobrança.   

23.6. A medição deverá ser baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA 

constando de levantamentos, memória de cálculo, gráficos e outros necessários à perfeita 

determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.   

23.7. Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição 

serão retidos e só serão pagos após a CONTRATADA refazê-los.  

23.8. Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do respectivo 

serviço.  
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23.9. O CONTRATANTE realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da 

apresentação do documento fiscal correspondente ao recebimento.  

23.10. A CONTRATADA não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do 

qualificado no preâmbulo do Contrato.  

23.11. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Projeto 

Básico, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer circunstância que desaconselhe 

o pagamento será devolvida à adjudicatária e nesse caso o prazo previsto para pagamento 

será interrompido.  

23.12. A contagem do prazo previsto para pagamento (30 dias) será reiniciada a partir da 

respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido durante a análise 

das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.  

23.13. A discriminação e quantificação dos serviços e/ou obras considerados na medição 

deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento apresentadas pela empresa 

vencedora do certame e integrante do respectivo contrato, inclusive critérios de medição e 

pagamento.  

23.14. O pagamento será efetuado, após a comprovação de que a CONTRATADA está 

rigorosamente em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante 

a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, 

contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, devidamente atestada pelo setor 

cometente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de 

Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 

23.15. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em 

situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo 

de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos 

Federais.  

23.16. Demais informações constantes do Projeto Básico, Anexo I do presente Edital.  

24. DA EXECUÇÃO DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DOS SERVIÇOS. 

 

24.1. Os serviços deverão serem iniciados num prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço.  

24.2. O objeto deverá ser concluído conforme cronograma físico-financeiro, após o 

recebimento de cada ordem de serviço.  

24.3. Cada ordem de serviço deverá ser concluída conforme especificações na mesma.  

24.4. O prazo de execução dos serviços apenas poderá ser prorrogado em caso de motivo justo, 

a critério da CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito pela 

CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do final do prazo 
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contratual.  

24.5. A eventual prorrogação do prazo será admitida nas condições estabelecidas no art. 57 da 

Lei 8.666/93.  

24.6. O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo Cronograma Físico-

Financeiro, relação dos dias, justificada da execução dos serviços e comprovação dos 

motivos que o fundamentem.  

24.7.Executado o contrato, o seu objeto será recebido de acordo com o art. 73 da Lei 8.666/93:  

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado;  

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 69 desta Lei;  

 

25.8. A Administração é exercida no interesse da Administração, não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 

do Poder Público ou de seus Agentes e Prepostos. 

 

25.9. Quaisquer exigências da Equipe Técnica deverão ser prontamente atendidas pela licitante 

vencedora, sem ônus para o município.  

25.10. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico e Especificações Técnicas.  

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

25.1. As despesas com a execução do presente Contrato no exercício de 2022 correrão à conta 

da Dotação Orçamentária seguinte: 

 

3 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 

02 PREFEITURA 

02 26 FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDE 

022600 FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDE 

11 Educação 

12 361 Ensino Fundamental 

12 361 0019 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

12 361 0019 1001 0000 CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES DO 

ENS. FUND 

 

26. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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26.1.São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e 

nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:   

26.1.1. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais 

como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer 

outras, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

26.1.2. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente 

contrato e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que 

se refere ao atendimento do objeto.  

26.1.3. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o 

adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;  

26.1.4. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;  

26.1.5. Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos 

os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso 

ocorram; 

26.1.6. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

26.1.7. A CONTRATADA deverá indicar preposto com poderes de decisão amplos e 

irrestritos, compatíveis com o objeto deste Contrato, que ficará responsável 

para responder junto ao CONTRATANTE, acerca de quaisquer falhas ou 

dúvidas ocorridas durante a vigência do Contrato, ficando desde já acordado 

que o mesmo deverá reportar-se exclusivamente ao servidor designado para 

acompanhamento e fiscalização. 

26.1.8. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado.  

26.1.9. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  

26.1.10. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 

ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
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que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados.  

26.1.11. Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, 

razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, e outros dados que 

forem importantes; 

26.1.12. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, sob pena de responder 

pelos danos causados à Administração ou a terceiros.  

26.1.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal nº 8.666/93.  

26.1.14. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas 

as condições de habilitação exigidas na licitação.  

26.1.15. A CONTRATADA com sede fora do estado do Maranhão deverá ter seus 

registros visados no CREA/MA, como condição de validade do mesmo, no 

momento da contratação, conforme resolução CONFEA nº 413 de 27 de junho 

de 1997. 

26.1.16. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de 

acordo com as especificações e critérios estabelecidos no Edital de licitação e 

seu Projeto Básico, Anexo I e  ainda:  

a) entregar os serviços em conformidade com as especificações;  

b) cumprir com os prazos de entrega previstos;  

c) responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, 

nos termos da legislação vigente;  

d) submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor 

competente que acompanhará a entrega dos serviços, orientando, 

fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade 

de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;  

e) cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, 

estadual e municipal, aqueles da CONTRATANTE;  

f) responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos 

competentes em função do descumprimento das disposições legais que 

regem a execução do objeto do presente projeto, devendo, se for o caso, 

obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços 
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auxiliares;  

27. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

27.1.Constituem direitos de a Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições 

avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados.  

27.2.Constituem obrigações da Contratante: 

27.2.1. Emitir a Ordem de Serviço.  

27.2.2. Fornecer à CONTRATADA junto com cópia da Ordem de Serviço, todos os 

elementos que possam ser indispensáveis ao cumprimento do objeto deste 

Contrato.  

27.2.3. Designar, previamente, servidor responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização deste Contrato.  

27.2.4. Efetuar o pagamento ajustado, conforme previsto em Contrato; e  

27.2.5. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra/serviços, por intermédio do 

Fiscal de Contrato, para tanto formalmente designado, exigindo o cumprimento 

do prazo de execução previsto no Edital;  

27.2.6. Permitir o livre acesso dos empregados às suas dependências para execução 

dos serviços referentes ao objeto, quando necessário e quando devidamente 

identificados;  

27.2.7. Atestar as faturas correspondentes desde que os serviços tenham sido efetuados 

a contento;  

27.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

Preposto ou Responsável Técnico da Contratada; 

27.2.9. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com 

as orientações passadas pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de 

obras/serviços ou com as especificações constantes do Edital e, solicitar que 

seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes do 

Edital.  

27.2.10. Exigir que os empregados da CONTRATADA, quando no desempenho das funções 
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relativas aos serviços aqui especificados, usem os Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI, conforme a NR6;  

28. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

 

28.1.A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do Contrato, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

28.2.Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à Prefeitura ou a 

terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas 

ou destruições e multas, isentando a Prefeitura de todas e quaisquer reclamações 

pertinentes.  

28.3.Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites 

estabelecidos no Parágrafo 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, observada a exceção prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do mesmo 

artigo. 

28.4.A Contratada se obriga ainda a:  

28.4.1. Atender e cumprir rigorosamente as especificações, características e condições 

definidas e relacionadas neste Edital e na sua proposta.  

28.4.2. Reconhecer que o inadimplemento do Contrato, motivado pelo não 

cumprimento, por parte da Contratada, das multas e dos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais, não transfere à Prefeitura a responsabilidade por seu 

pagamento nem poderá onerar o objeto do Contrato.  

28.4.3. Responder pelas obrigações e compromissos assumidos, a qualquer título, 

perante seus fornecedores ou terceiros em razão ou não do objeto do Contrato.  

28.4.4. Responsabilizar-se por todo o pessoal que utilizar a qualquer título, na 

execução dos serviços, o qual ser-lhe-á diretamente subordinado e vinculado e 

não terá com a Prefeitura relação jurídica de qualquer natureza.  

28.4.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do Contrato, bem como pelas multas ou 

penalidades correspondentes.  

28.4.6. Observar também o que consta nas especificações técnicas constantes do 

Projeto Básico.  

28.5.Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que recebe notificação 

e comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação 

encaminhada ao endereço fornecido.  
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28.6. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 

Grajaú - MA, com exclusão de qualquer outro. 

28.7. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

28.7.1. ANEXO I –Termo de referência; 

28.7.1.1. ANEXO II – Memorial Descritivo; 

28.7.1.2. ANEXO III – Planilhas   

28.7.2. ANEXO VI – Minuta de Termo de Contrato;  

28.7.3. ANEXO VII – Modelo de Atestado de Vistoria; 

28.7.4. ANEXO VIII – Modelo de Proposta; 

28.7.5. ANEXO IX – Modelos de Declaração Unificada; 

28.7.6. ANEXO X – Modelo de Credenciamento 

 

Grajaú (MA), 11 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

Pedro Barros Lima  

Secretário Municipal de Educação de Grajaú-MA. 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 

PROCESSO Nº 7.684/2022 

 

1. OBJETO 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (01) 

ESCOLA  COM 12 SALA DE AULAS, NO POVOADO MATOS ALÉM. 

 

2. INTERESSE PÚBLICO 

 

O presente projeto destina-se a construção de uma escola de pavimento único 

com doze salas de aula, a ser implantada no Povoado Matos Além, afim de atender educação 

infantil, fundamental e médio.  

Por ser um projeto amplo, foi concebido de uma forma simples e ao mesmo 

tempo arrojada, de modo a se conseguir o máximo em termos de flexibilidade na implantação 

das salas de aula, além de se adaptar facilmente ao terreno escolhido. 

A construção de escolas, em nosso município, visa tão somente a melhoria na 

qualidade de vida dos alunos dentro dessas escolas, buscando um ensino de mais qualidade e 

proveitoso, onde o aluno se sinta confortável para sentar e estudar com conforto, sem a 

necessidade de se deslocar de sua região para obter um estudo de qualidade.  

 

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

3.1. Todos os serviços constantes dos anexos deste Projeto Básico deverão ser executados no 

Povoado Matos Além, Localizado na Zona Rural deste município. 

 

4. VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS  

 

4.1. A demanda total dos serviços foi estimada considerando os espaços há serem 

concluídos conforme detalhado no Memoria descritivo que faz parte deste Projeto 

Básico. Deste modo o CONTRATANTE somente assumirá o compromisso de 

pagamento dos serviços constantes da Ordem de Serviço emitida por ele e que tenham 

sido efetivamente realizados e entregues pela CONTRATADA e homologados pelo 

CONTRATANTE, com base nos preços unitários da proposta vencedora do processo 

licitatório. 

 

5. ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES 

 

5.1. Os serviços de Engenharia propostos são serviços comuns de engenharia, de baixa 

complexidade, detalhados no Memorial Descritivo deste Projeto Básico.  

  

6. DA PRECIFICAÇÃO 
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6.1. O Valor Global Estimado, conforme orçamento e planilhas presentes no Apêndice A 

deste Projeto Básico é R$ 3.898.753,19 (três milhões, oitocentos e noventa e oito mil, 

setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos). 

 

7. PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA 

 

7.1. Todos os procedimentos técnicos adotados para a execução dos serviços de engenharia 

necessários estão detalhados APENDICE A deste Projeto Básico e deverão estar em 

conformidade com as Normas Brasileiras da ABNT pertinentes. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1 Coordenar e monitorar as ações relativas ao desenvolvimento das atividades executadas 

pela empresa CONTRATADA. 

8.2 Definir mecanismos de gerenciamento e controle das atividades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, assim como avaliar a execução mensal dos serviços em andamento, 

e sua compatibilidade com os quantitativos e especificações contratadas. 

8.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor especialmente 

designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 

mesmo. 

8.4 Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado. 

8.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

8.6 Fornecer todos os recursos necessários e adequados para o bom andamento dos serviços. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Executar os serviços através de profissionais qualificados de acordo com o perfil 

necessário, na forma indicada pelo CONTRATANTE e em conformidade com os 

serviços constantes da O.S. expedida pelo CONTRATANTE.  

9.2 Arcar com os ônus trabalhistas, impostos, encargos sociais e outros afins, no 

atendimento dos objetivos em questão.  

9.3. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas por 

quaisquer autoridades, Federais, estaduais ou Municipais, em consequência de fato a 

ela imputável ou por atos de seu pessoal.  

9.4. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 

profissionais ou prepostos às dependências, instalações e equipamentos do 

CONTRATANTE e de terceiros, a título de culpa ou dolo devidamente 

comprovados, providenciando a correspondente indenização.  

9.5. Apresentar cronograma detalhado de execução com datas de início e término da obra, 

compatibilizado com os quadros de demanda, visando à programação das diversas 

fases dos serviços.  

9.6. Contratar profissionais para a prestação dos serviços com a capacitação adequada e 

através do regime CLT.  

9.7. Atender as solicitações de serviços do CONTRATANTE, de acordo com 

especificações técnicas, procedimentos de controles administrativos, cronogramas de 

execução que venham a ser estabelecidos nas OS.  
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10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

10.1 Os serviços técnicos decorrentes da licitação deverão obedecer ao Cronograma 

Físico-financeiro que integra o APENDICE A deste Projeto Básico a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA. A prorrogação desse prazo 

poderá ocorrer somente dentro dos termos da lei vigente. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

11.1. O pagamento será efetuado através Boletins de Medição, na forma abaixo:  

• Após a conclusão dos serviços, com os devidos aceites e homologações por parte da 

CONTRATANTE, serão apresentadas para pagamento cópias dos Boletins de Medição 

devidamente autenticadas juntamente com as Notas Fiscais/Faturas. 

• O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente os valores contidos nos 

Boletins de Medição, devidamente atestados e homologados pela CONTRATANTE 

não sendo devido o pagamento de quaisquer valores a título de franquia ou de garantia 

de execução de valores mínimos.  

• O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura anexada de cópia da Ordem de Serviço homologada.  

 

11.2. A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes comprovantes:  

• Mensalmente cópia autenticada da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, e seu 

respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente. 

• Mensalmente cópia autenticada da GPS - Guia da Previdência Social quitada com o 

valor indicado no relatório da GFIP. 

• Trimestralmente a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas 

obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, 

para com seus empregados. 

• A não apresentação dos itens conforme descritos acima implicarão na suspensão dos 

pagamentos até a sua regularização.  

 

12.3. A CONTRATADA deverá: 

• Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação. 

• Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades constantes do objeto 

do contrato, e que venham ser estabelecidas na OS. 

• Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e de conclusão de serviços  

 

13. DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ÀS OBRAS E AO PESSOAL 

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, antes do início das 

obras, o respectivo Plano de Segurança abrangendo todas as suas fases tais como 

demolições, construções, manutenção de canteiro, etc. 
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13.2. A CONTRATADA será responsável única, perante CONTRATANTE e 

terceiros, por quaisquer danos que vier a causar, em consequência do serviço, a 

materiais, bens ou pessoas, sendo da própria CONTRATANTE ou de terceiros. 

13.3. Deverá a CONTRATADA manter sinalização diurna e noturna nos trechos em 

que serão executados os serviços que apresentarem riscos de acidente, 

respondendo pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros por falhas 

no cumprimento deste dispositivo. 

13.4. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela segurança de seu pessoal nas 

obras através de seu serviço de Medicina do Trabalho devidamente representado 

na CIPA. Os serviços de vigilância e a responsabilidade de guarda de materiais, 

ferramentas e equipamentos, nas áreas dos trabalhos, serão de inteira e única 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO 

 

14.1 A FISCALIZAÇÃO se exercerá em caráter permanente por intermédio de pessoal 

especializado da CONTRATANTE, designado para este mister. 

 

14.2 Caberá exclusivamente à CONTRATADA, refazer os serviços não aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

14.3 A CONTRATADA deverá manter ou construir, no canteiro de serviços, acomodações 

adequadas para que o pessoal da FISCALIZAÇÃO possa exercer sua função com relação 

aos serviços objeto do contrato firmado. 

 

14.4 Todas as instruções, reclamações e quaisquer entendimentos entre a FISCALIZAÇÃO 

e a CONTRATADA e vice-versa far-se-á sempre por escrito, através do Livro de Obras, 

assinada por seus representantes credenciados nas devidas oportunidades, não sendo 

levadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações 

verbais. 

 

14.5 Todas as solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) 

dos serviços serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; 

por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) 

Engenheiro(s), ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão considerados 

para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA. 

 

14.6 A CONTRATADA será obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de 

obras, todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente 

e que possa prejudicar o bom andamento dos serviços. 

 

14.7 A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender os serviços, total ou 

parcialmente, sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, 

disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra 

ordem da Fiscalização. 
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14.8 A CONTRATADA deverá proporcionar à FISCALIZAÇÃO, amplo acesso a qualquer 

local dos serviços e facilitar, ainda, os meios no sentido de que a mesma FISCALIZAÇÃO 

possa exercer suas funções de forma completa, devendo, também, providenciar o imediato 

atendimento de todas as observações da FISCALIZAÇÃO. 

 

14.9 Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá interpor recurso, sem 

efeito suspensivo, ao Prefeito, no prazo de 10 (dias) corridos, contados do recebimento da 

notificação. 

 

15. DA DIREÇÃO E ANDAMENTO DAS OBRAS 

 

15.1 Logo após o início das obras, a CONTRATADA deverá detalhar o cronograma físico 

financeiro apresentado na licitação. 

 

15.2 A CONTRATADA manterá para a direção geral dos trabalhos, pessoas idôneas, 

capazes e que tenham grande experiência de serviços desta natureza, pessoas essas que a 

representarão e receberão as orientações e reclamações da FISCALIZAÇÃO. 

 

15.3 A CONTRATADA ficará obrigada a preencher e a fornecer à FISCALIZAÇÃO o 

"Boletim Diário", de acordo com o modelo estabelecido pela mesma FISCALIZAÇÃO, 

nele registrando o pessoal em serviço, os equipamentos, os serviços executados, a jornada 

de trabalho, as condições do tempo, observações de ocorrências, etc. 

 

15.4 A CONTRATADA deverá providenciar a confecção da placa indicativa dos serviços 

de acordo com o modelo fornecido pela CONTRATANTE e instalá-la em local escolhido 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

15.5 A área prevista para instalação do canteiro de obras deverá ser indicada pela 

CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

16. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

16.1 À CONTRATADA caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste " Projeto 

Básico" e seus Anexos. 

 

16.2 Todos os serviços e ou materiais que constam da planilha de orçamentária deverão ser 

fornecidos pela CONTRATADA. 

 

16.3 Não será admitida qualquer alteração de itens de serviços, quantitativos ou unidades 

na planilha de preços unitários fornecida pela CONTRATANTE, que deverá ser totalmente 

preenchida pelo empreiteiro, sob pena de inabilitação.  

 

17. DOS MATERIAIS 

 

17.1 Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços 

licitados deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados à 

finalidade a que se destinam e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, 
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métodos, padronizações, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que lhe sejam aplicáveis. Os mesmos não poderão 

ser empregados sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO, que poderá solicitar os dados 

necessários à comprovação da natureza, qualidade e o fornecimento de amostras. 

 

       17.2 Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO serão imediatamente removidos 

do canteiro de serviços. 

 

18. DO PESSOAL 

 

18.1 Na execução dos serviços, a CONTRATADA empregará mão-de-obra devidamente 

habilitada. 

 

18.2 A CONTRATANTE tem o direito de a seu exclusivo critério e sem assumir o ônus 

por qualquer indenização perante a CONTRATADA, exigir a imediata substituição de 

qualquer dos seus empregados que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom 

andamento dos serviços. 

 

18.3 A CONTRATADA será a responsável pelo pagamento dos salários e todos os encargos 

sociais e trabalhistas, vale-transporte, vale-refeição, uniforme, E.P.I. etc., deverá observar 

os preceitos relativos às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e 

sindicais, e ficará obrigada a assumir a responsabilidade para todos os efeitos legais, por 

todos os seus funcionários, como única empregadora, reconhecendo expressamente que em 

hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre os seus funcionários 

e a CONTRATANTE, com total isenção e exclusão da CONTRATANTE em qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial. 

 

18.4 A CONTRATADA também responderá pecuniariamente, perante CONTRATANTE 

ou terceiros, por eventuais furtos praticados pelos seus empregados, resguardando-se seu 

direito a eventuais ressarcimentos pelas companhias seguradoras. 

 

18.5 Mediante prévia e expressa autorização formal da CONTRATANTE, a 

CONTRATADA poderá subempreitar parte ou partes dos trabalhos de topografia, 

pavimentação, controle tecnológico e redes de utilidades, ficando entendido que, mesmo 

com essa autorização, não ficará retirada ou diminuída a exclusiva e única responsabilidade 

da CONTRATADA perante a CONTRATANTE. 

 

19. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

19.1 As unidades com que os serviços serão medidos, para fins de pagamento, estão 

expressas na Planilha Orçamentária que integra o APENDICE A deste " Projeto Básico ". 

 

19.2 Os critérios de medição de todos os serviços consideram o pagamento de etapas 

executadas, não sendo aceita a proposição de adiantamento para quaisquer delas.  

 

19.3 Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI’s e mão-de-obra específica e 

adequada aos serviços deverão estar previstos e inclusos nos preços de cada item, sendo 
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que na sua execução estarão incluídas todas e quaisquer despesas mesmo quando não 

mencionadas expressamente na composição de preços unitários fornecidos pela 

CONTRATADA. 

 

19.4 Eventualmente ou em caráter excepcional, a CONTRATADA poderá solicitar a 

CONTRATANTE o desdobramento de preços contratuais. A aceitação do pedido, porém, 

ficará sujeita à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que, inclusive, poderá rejeitá-lo.  

 

19.5 A fatura da medição contratual será encaminhada à CONTRATANTE, juntamente 

com o respectivo Boletim de medição, este emitido pela CONTRATANTE e cópias 

autenticadas das últimas guias de recolhimento já exigíveis do FGTS e INSS. 

 

19.7 O pagamento dos serviços será efetuado no prazo estabelecido no contrato, após a 

apresentação da fatura correspondente ao período vencido, condicionado a conferência e 

aceitação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

 

20. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS 

 

20.1 A não ser em consequência de trabalhos extraordinários, não previstos neste "Projeto 

Básico", de condições meteorológicas desfavoráveis ("IN LOCO") ou de fatos impeditivos 

para os quais a CONTRATADA não tenha concorrido, outras situações não deverão afetar 

a data fixada para a entrega dos serviços contratados. 

 

20.2 As obras ou serviços deverão ser entregues completamente acabados, livres de entulho, 

restos de materiais e inteiramente limpas. 

 

20.3 Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigências contidas neste 

"Projeto Básico", e após a entrega dos desenhos “as built”, a CONTRATANTE aceitará 

provisoriamente os serviços no prazo de 30 dias, contados da data em que a 

CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão dos mesmos. Durante este período, a 

Contratada deverá refazer, por sua própria conta, os serviços que apresentarem defeitos. 

Uma vez corrigidos tais defeitos, e fornecidos os desenhos representativos da obra, o 

Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE será efetivado 60 (sessenta) dias após o 

Recebimento Provisório mediante solicitação da Contratada, também por escrito, 

formalizando-se a aceitação através de "Termo Final de Entrega e Recebimento". 

 

20.1 Quando do recebimento definitivo do referido contrato, será devolvida a caução a 

CONTRATADA, permanecendo, porém, a responsabilidade deste pelo prazo previsto em 

lei. 

 

21. DAS SANÇÕES 

 

21.1 Na hipótese de descumprimento parcial ou total da adjudicatária, das obrigações 

contratuais assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 

CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

 

• Advertência por escrito;  
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• Multa, de 2% que incidirá em cima do valor constado na OS em caso de reincidência.  

• Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advier 

de caso fortuito ou motivo de força maior.  

• Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção, nos termos do art. 109, da Lei n° 

8.666/93.  

• A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.  

 

IMPORTANTE 

 

➢ Ao receber as propostas, a CONTRATANTE entende que cada proponente tenha tido 

pleno conhecimento deste "Projeto Básico", das condições gerais que regerão o 

Contrato, e das condições com que se fará o transporte do pessoal, de materiais e de 

equipamentos, locais dos serviços como: natureza, tipo e relevo do terreno, edificações 

próximas, obstáculos, condições pluviométricas, etc. 

 

➢ Cada proponente deverá ter pleno conhecimento dos acórdãos do TCU, dos Decretos-

Lei, medidas provisórias e demais dispositivos legais para a realização das obras objeto 

deste "Projeto Básico" e que regulam esse tipo de empreendimento. 
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CONCORRÊNCIA 006/2022 - CPL/PMG 

 

 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

Ref.: CONCORRENCIA 006/2022 - CPL/PMG 

 

A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI 

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 relativamente incapazes; consoante o 

disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 (quatorze). 

 

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações 

constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014. 

(  ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

(  ) Não é ME/EPP/COOP. 

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta 

empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta 

com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital. 

4) Declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 

vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015, sendo de inteira responsabilidade do 

Contratado a fiscalização dessa vedação. 

5) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da 

Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a 
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participar do Pregão Eletrônico 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 termos. 

 

6) Quanto a elaboração independente de proposta: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes 

da abertura oficial das propostas; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser 

emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor] 
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EDITAL  

CONCORRÊNCIA -Nº 006/2022 

 

ANEXO IX 

 

“MODELO DA DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO” 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Grajaú 

Grajaú-MA  

 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 

Data da realização do certame: xx de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 

Prezado senhor, 

 

Eu, _______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

_______________ e CPF nº _______________, residente e domiciliado na _______________, 

declaro sob as penalidades da lei, que a empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________, está localizada e em pleno funcionamento na _______________, cidade de 

_______________, Estado do(a) _______________, sendo o local e instalações adequados e 

compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. 

 

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações 

dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Grajaú – MA, de qualquer 

responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.  

 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 

[Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor] 
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EDITAL  

CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 

 

ANEXO X 

“MODELO DE CARTA PROPOSTA” 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro  

Prefeitura Municipal de Grajaú – MA  

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das 
condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções 
e critérios de qualificação definidos no edital.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE 01 (01) ESCOLA  COM 12 SALA DE AULAS, NO POVOADO 

MATOS ALÉM. 

ATENÇÃO: (Inserir planilha de proposta conforme disponibilizada no Anexo do Projeto 
Básico)  

Ref.: Concorrência Pública nº 06/2022.  
Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a 
licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a 
totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.  

1. Proponente:  

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

2. Representante legal que assinará o Contrato:  

Nome:  

Cédula de identidade/órgão emissor:  

CPF:  

Cargo/Função:  

3. Proposta de Preços: Valor total: R$ ................ (.....................). 

4. Prazo de validade da proposta:   

5. Prazo de entrega:  

6. Dados Bancários: (Banco/Agência/Conta - corrente)  
Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em  moeda 
nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais,  
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trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da 
licitação. ......................(.....), ....... de ................... de ...........  

______________________________  

(nome da empresa)  

(Nome e assinatura de seu Representante Legal 
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ANEXO XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

Ilmo. Sr.(a)  

Presidente (a)  

Prefeitura Municipal de Grajaú  

GRAJAÚ-MA   

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE 
INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022.  

A empresa (razão social do licitante), com endereço na................., inscrita no CNPJ sob o 
nº.........., vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Engenheiro............, inscrito 
no CREA, sob nº.............., portador da CI nº............, como responsável técnico na execução 
dos serviços objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA em epigrafe.  

Local, data e assinatura 

(nome da empresa e do seu representante legal, 

com a devida identificação e qualificação, em papel timbrado da empresa) 
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EDITAL  

CONCORRÊNCIA N° 006/2022 

 

ANEXO XI 

 

MINUTA DO CONTRATO 

Contrato nº __/2022 

Processo nº__/ 2022 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, 

ESTADO DO MARANHÃO, E __________, 

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 

(01) ESCOLA  COM 12 SALA DE AULAS, NO 

POVOADO MATOS ALÉM, NA FORMA 

ABAIXO: 

 

O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE GRAJAÚ-MA, situado na Rua Porfírio Pereira Santos-Rodovia BR 226, nº 

22, Km 214, Bairro Trizidela, Grajaú-MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº __________, com 

sede na _____, Centro, GRAJAÚ – MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representada pelo prefeito Municipal ______________, e a empresa 

_______________________________, inscrita no C.N.P.J sob o n.º _____________, com sede 

na __________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

seu representante legal, ______________________________, R.G. n.º ___________, C.P.F. 

n.º _______________, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Nº ______, decorrente do Concorrência nº ___/2022, formalizado nos autos do Processo 

Administrativo nº _____/2022 da Secretaria Municipal de Educação de Grajaú-MA, 

submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 

10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 009/2013, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 

e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme 

Ato Homologatório do Pregão Presencial nº ___/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 

Pregão Presencial nº __/2022, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota 

de Empenho. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
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O valor estimado do Contrato é de R$ _______________ 

(________________). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Valor do desconto da proposta de preços a ser aplicado sobre a 

Planilha de Preços Unitários é de __ % ( _____ POR CENTO). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias: _______________. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá iniciar a Execução dos serviços em 

até 05 (cinco) dias úteis, após a ordem de serviços. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Por se tratar de serviços de natureza continuada, o prazo previsto 

no “caput” desta cláusula poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a fim de 

obter preços e condições mais vantajosas à Administração, desde que demonstrado o interesse 

público e a critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto 

no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8666/1993. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato, está 

se fará por meio de Termo Aditivo. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Nas eventuais prorrogações, os custos não renováveis já pagos ou 

amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser excluídos como condição para 

prorrogação. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência 

da Administração não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA fica obrigada a: 

a) prestar os serviços necessários à execução do objeto deste Contrato, através de mão-de-

obra qualificada, observando os critérios de quantidade, qualidade técnica, prazos e 

custos previstos na Proposta de Preços, no Termo de Referência e neste instrumento;  
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b) iniciar a execução dos serviços em até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da 

data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria 

Municipal de Educação de Grajaú-MA; 

 

c) não transferir a terceiros o objeto do contrato, não sendo permitida a subcontratação 

parcial ou total dos serviços que fazem parte deste objeto; 

 

d) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que 

comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado; 

 

e) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta 

estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências; 

 

f) obedecer às normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar 

rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

 

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela 

fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização 

nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados; 

 

h) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da 

assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a 

representará na execução do objeto. 

 

h.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da 

CONTRATANTE; 

 

i) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE; 

 

j) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do 

presente Contrato, quando exigido; 

 

k) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a 

CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira 

condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do  

julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual  condenação; 

l) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança 

(equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos 

serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas 

empregadas; 

 

m) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade 

que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;  
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n) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente 

causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo. 

 

o) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela 

CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o  recebimento do 

objeto do Contrato;  

 

p) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente 

causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo; 

 

q) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e 

ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato; 

 

r) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros 

encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços; 

 

s) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos 

provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição; 

 

t) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a 

obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por 

qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis; 

 

u) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos 

previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato; 

 

v) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o 

cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, 

observandos os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de 

qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às 

leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo 

considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que 

preconiza o art. 71 da Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a 

CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente 

Contrato, quando exigido; 

w) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CRE/MA 

a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa ao objeto deste Contrato, sem 

ônus adicional para a CONTRATANTE.  

 

x) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se 

realize no menor prazo possível; 

 

y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos 

dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de 

drenagem superficial. 
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z) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) expedir as Ordens de Execução de Serviço; 

b) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato; 

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos 

serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste 

Contrato; 

d) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às 

suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos 

ou incorreções, resultantes da execução dos serviços; 

e) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos 

neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

f) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 

da obra; 

g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

h) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de 

Educação de Grajaú-MA, de acordo com os critérios para medições de serviços, à qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela 

Contratante, a Contratada está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão 

dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Educação de Grajaú-MA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do 

Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para o Contratante. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, 

os serviços executados em desacordo com o Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, todos os 

trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, e 

em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas. 

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratante se fará presente no local dos serviços por seu(s) 

fiscal(is) credenciado(os) ou por Comissão Fiscal. 

PARÁGRAFO SEXTO - À fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da 

execução dos serviços, até a sua conclusão. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO 

 

Após a conclusão da execução deste Contrato, observadas as disposições do Termo 

de Referência e da Proposta apresentada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE emitirá o 

Termo de Recebimento Definitivo, ressalvada a responsabilidade civil e ético-profissional pelo 

serviço prestado, nos termos do art. 73, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado, conforme medições efetuadas, no prazo de até 30 

(trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura respectiva, após a 

medição e comprovação dos serviços executados, de acordo com boletim assinado pelo 

servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação e desde 

que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento da primeira medição somente ocorrerá com a 

apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada sem a devida 

comprovação da regularidade exigida na fase de habilitação da licitação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, 

diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco ______, Agência _______, 

Conta Corrente ________. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo 

estabelecido no “caput” desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária 
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de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% 

(dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa. 

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito 

ao reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES. 

 

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no início dos serviços sujeitará a 

CONTRATADA à aplicação de multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) 

sobre o valor da Ordem de Execução de Serviço expedida, a juízo da Administração, até o limite 

de 10% (dez por cento). 

PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a 

Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do parágrafo 

anterior poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
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inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, 

ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de GRAJAÚ/MA, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da 

aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá ao fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades 

previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à 

CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os 

casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos 

pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou 

relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços, no prazo estipulado; 

d) o atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 

e) a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 

f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação; 

g) o desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor designado 

para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as do Secretário 

Municipal de Infraestrutura ou do Prefeito Municipal; 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º 

do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
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j) a dissolução da CONTRATADA; 

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato; 

l) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 

sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

m) a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a 

declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções 

previstas no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do Contrato; 

o) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 

a que se refere o Contrato; 

p) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando 

modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 

65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo 

celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida 

Lei; 

q) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 

que seja normalizada a situação; 

r) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 

a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinado por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados 

nas alíneas “a” a “o” desta cláusula; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;  

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “n” a “r” desta 

Cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos 

pela execução do Contrato até a data da rescisão. 
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PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará 

a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá 

efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que 

comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa 

oficial na forma do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Urbano Santos/MA, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente instrumento. 

 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado 

conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem. 

 

                          GRAJAÚ (MA),  de  de 2022 

 

CONTRATADA 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 


