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EDITAL DE LICITACÃO.

TOMADA DE PREÇOS: N° 002/2023
PROCESS0 ADMINISTRATIVO: N° 909/2023

0BJETO:   CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   CONCLUSÃO   DE   OBRAS   DE
COBERTURA  DA  QUADRA ESCOLAR DA  ESCOLA  MUNICIPAL  PAULO  FERRAZ,
NO  BAIRRO  EXPOAGRA,  PARA  ATENDER AS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAJAÚ-MA.

DATA DA REALIZAÇÃO:  17 de março de 2023
HORÁRIO: 09hoomin

PRESIDENTE DA CPL: THOMAS EDSON DE ARAÚJO SILVA JUNIOR
MEMBROS DA COMISSÃ0: Marair Borges de Araújo e Manoel da Silva Limeira.

TERMO DE ABERTURA

Este volume do edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°
02/2023,  possui  65  (sessenta  e  cinco)  páginas,  incluindo  esta,  numericamente  ordenadas  e
assinadas por minha pessoa.

Comissão Pemanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grajaú,  Estado
do Maranhão, em 24 de fevereiro de 2023.

Pedro Barros Lima
Secretário Municipal de Educação de Grajaú-MA
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TERMO DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023.
Data da realização do certame:  15 de março de 2023.

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

Razão Social:

CNPJ no:

Endereço:

Cidade:

E-mail:

Insc. Estadua| n°:

Estado:

(DDD) Telefone: (              ) (DDD) Fax: (               )

IDENTIFICAÇÃO D0 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Nome completo:

Cédula de ldentidade n°:

CPF no

E-mail:

Orgão emissor:

@DD) Telefone: (              )

Cargo/fúnção que exerce na empresa: (       ) Sócioffimpresário; (      ) Outros:

Data do recebimento do edital:          /           /

Assinatura/rubrica do responsável :

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃ0? 04arcar X)
(       )Fuiconvidado;
(       ) Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal;
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial do Município de Grajau-DOM);
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial do Estado do Maranhão-DOE);
(       ) Publicação na lmprensa oficial (Diário oficial da união-DOU);
(       ) Publicação emjomal (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);
(       )Outrosmeios:
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OBS. : A empresa licitante interessada que retirar o edital desta licitação pela intemet, deverá
enviar   este    formulário    devidamente   preenchido   e    assinado   para   o    e-mail    cpl-
grajau@hotmail.com ou encaminhar/entregar na Prefeitua 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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TOMADA DE PREÇO N° 02/2023 - CPL"G

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 909/2023

EDITAL

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada na Rua Porfirio Pereira Smtos-
Rodovia BR 226,  n° 22,  Km 214,  Bairro  Trizidela,  Grajaú-MA,  CNPJ N° 06.070.491/0001-
23,  por  intemédio  do  seu Pregoeiro  Oficial,  instituída nomeada pela Portaria n°  002/2023,
assinada em 02/01 /2023, neste ato denominada COMISSÃO, toma público que, às O9hoomin
do dia 01  de agosto de 2023, no Prédio da Academia Grajauense de Letras, situada na Rua 7
de setembro, 62, Centro, Grajaú -MA, realizará LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE

:E?8,#'iik¥FTeoiE,e:e¥eçd:s,#Pepe#u,qs::sr.eegim.es::FeT:oPE::âDdê2iod:
junho de  1993,  da Lei  Complementar n°  123, de  14 de dezembro de 2006, da Lei n°  11.488,
de  15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 7.746, de
05  de junho  de  2012,  Decreto  n°  7.983,  de  Os  de  abril  de  2008,  aplicando-se  também  os
procedimentos deteminados pela Lei Complementar 123/2006 e atendidas as especificações e
fomalidades seguintes :

1.         HORARIO,   DATA   E   LOCAL   PARA   A   ENTREGA   DOS   ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

Às O9hoomin, do dia  17 de março de 2023, no endereço: do 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.         HORARIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

Até às O9hoomin, do dia 17 de março de 2023, no Prédio da Academia Grajauense de Letras,
situada na Rua 7 de setembro, 62, Centro, Grajaú -MA, terá início a sessão, prosseguindo-se
com o credenciainento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação
de habilitação.

2.1.            Os  conjuntos  de  documentos  relativos  à  habilitação  e  à  proposta  de  preços
deverão  ser entregues  separadamente,  em  envelopes  fechados  e  lacrados,  rubricados no
fecho  e  identificados  com  o  nome  do  licitante  e  contendo  em  suas  partes  extemas  e
fi.ontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N° i

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ "A

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2

PROPOSTA

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRAJAÚ

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2023

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

2.2.            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 fmais para recebimento dos mesmos, constantes neste
Edital.   A  correspondência  deverá  ser  endereçada  com  aviso  de  recebimento  para  a
Comissão  de  Licitação  no  endereço  indicado  no  ltem  1  deste  Edital  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.

2.3.            Todas as declarações deste edital deverão possuir reconhecimento de firma de
seus respectivos signatários ;

3.         DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1.  Será  admitido  apenas  01   (um)  representante  para  cada  licitante,  com  credencial
específica   apresentada   separadamente,   fora   do   envelope.   A   credencial   não   é
obrigatória, mas somente poderá manifestar-se na reunião de abertua dos envelopes
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o representante legal devidamente credenciado e quando for o caso, juntamente com
a procuração. (conforme anexo).

3.2. Os   licitantes   que   desejarem   manifestar-se   durante   as   fases   do   procedimento
licitatório deverão estar devidainente representados por:

3.2.i. Tratando-se    de    representante    legal    (sócio,    proprietário,    dirigente    ou
assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas
as  suas  eventuais  alterações,  ou  ato  constitutivo  consolidado,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades

por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores,
no   qual   estejam  expressos   seus  poderes   para  exercer  direitos   e   assumir
obrigações  em  decorrência  de  tal  investidua,  bem  como  praticar  atos  em
certames, confome dispõe o Provimento n°. 42 de 31/10/2014 do CNJ.

3.2.2. Representante  desigmdo  pela  empresa  licitante,  que  deverá  apresentar
instrumento   particular   de   procuação,   devidamente   registrado   na   junto
comercial   ou   temo   de   credenciamento   (modelo   anexo)   ou   documento
equivalente com reconhecimento de firma, com poderes para se manifestar em
nome  da  empresa  licitante  em  qualquer  fase  da  licitação,  acompanhado  de
documento   de   identificação   oficial   e   do   registro   comercial,   no   caso   de
empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades
comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo,
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e ata de fúndação e estatuto  social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou,  devidamente arquivado na Junta Comercial  ou  inscrito  no  Registro
Civil   das   Pessoas   Jurídicas   da   respectiva   sede,   no   caso   de   sociedades
cooperativas;

3.2.3. Carta  Credencial  (modelo  anexo)  deverão  estar  acompanhadas  de  cópia  do
documento que comprove os poderes do mandante para a outorga;

3.2.4. Cópia Autenticada da Cédula de  ldentidade  ou  outro  documento  oficial  que
contenha foto  do representante da empresa interessada (legal ou procuador)
da empresa interessada.

3.2.5. 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.

3.3.

licitante.
Cada representante  legal/credenciado  deverá representar apenas uma empresa
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3.4.            AS MEffipp/COop deverão comprovar a declaração do item anterior, devendo
trazer, no caso das ME/EPP a Certidão de Enquadramento como Microempresa ou
Empresa  de Pequeno  Porte,  somente para efeito do  disposto nos arts.  43  a 45  da Lei
Complementar  n°   123,   de   14/12/2006,   emitida  nos   termos   do   art.   8°   da  lnstrução
Nomativa  do  Departamento  Nacional  de  Registro  do  Comércio  -  DNRC  n°  103,  de
30/04/2007, pelo Registro competente para a inscrição do Ato  Constitutivo ou Contrato
Social das proponentes pertencentes a esta categoria empresarial.

4.   OBJETO

4.1. A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para
CONTRATAÇÃO    DE    EMPRESA   PARA   CONCLUSÃO    DE    OBRAS    DE
COBERTURA  DA  QUADRA  ESCOLAR  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  PAULO
FERRAZ,  NO  BAIRRO  EXPOAGRA,  PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRAJAÚ-MA, mediante o
REGIME  DE  EMPREITADA  POR  PREÇO  GLOBAL,  confome  especificações
constantes no Projeto Básico -ANEXO 1, que é parte integrante deste Edital.

4.2. A  licitação  compõe-se  de  quatro  itemflote,  confome  tabela  constante  do  Projeto
Básico - ANEXO,  sagrando-se vencedor o  licitante  que  ofertar o  menor preço  em
cada item.

5.         DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRI0S

5.1.            As  despesas  para  atender  a  esta  licitação  estão  programadas   em  dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, na
classificação abaixo:

02 PREFEITURA
02 26 FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
02 26 00 FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
12  3610019  10010000  CONST.,  REF.  E  AMPL.  DE  UNIDADES  ESCOLARES  DO
ENS.
095 022600 4.4.90.51.000bras E lnstalações

02 PREFEITUFLA
02 39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0
02 39 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0
12   361   0008    1020   0000   CONST,   AMPLIAÇÃO   E   MELHORIA   DE   PRÉDIOS
pÚBLICOS
4.4.90.51.00 -Obras E lnstalações

T p n°  02/2023 - CPIJ"G/MA
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DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃ0

6.1.            Poderão participar desta licítação, os interessados cujo ramo de atividade  seja
compatível com o objeto desta licitação.

6.2.            Não poderão participar desta licitação:

6.2.i.           Interessados  proibidos  de  participar  de  licítações  e  celebrar  contratos
administrativos, na foma da legislação vigente;

6.2.2.           Interessados   suspensos   de   participar   de   licitações   e   impedidos   de
contratar com este Órgão responsável por esta licítação, confome art.  87,  inciso
111, da Lei n° 8.666, de  1993;

6.2.3.           Entidades  estrangeiras  que  não  tenham  representação  1egal  no  Brasil
com   poderes   expressos   para   receber   citação   e   responder   admiristrativa   ou

judicialmente;

6.2.4.           Interessados  que   estejam   sob   fàlência,   em  recuperação  judicial   ou
extrajudicialg  concurso  de  credores,  concordata  ou  insolvência,  em  processo  de
dissolução ou liquidação;

6.2.5.           O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica oujurídica;

6.2.6.           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 ;

6.2.7.           Servidor ou dirigente deste órgão ou responsável pela licitação;

6.2.8.           Entidades    empresariais    que    estejam    reunidas    em    consórcio    ou
cooperativa;

6.2.9.           Quaisquer  interessados  que  se  enquadrem  nas  vedações  previstas  no
artigo 9° da Lei n° 8.666, de  1993.

7.   DA HABILITAÇÃ0

7.1.  Participarão  desta  licitação  entidades  com  credenciamento  regular  no  Sistema  de
Cadastramento de Fomecedores da Prefeitua Municipal de Grajaú (o mesmo poderá
ser  feito,   excepcionalmente  nesta  licitação,   via  e-mail),   em  relação   aos   níveis
habilitação   jurídica,    regularidade    fiscal    federal    e    trabalhista    e    qualificação
econômico-financeira,  confome  disposto  em Lei,  e  entidades não  credenciadas  (as
não   credenciadas   neste    órgão,   poderão   apresentar   cadastro,   no    Sistema   de
Cadastramento  Unificado  de  Fomecedores  (SICAF)  ou  nos  sistemas  equivalentes

Edital-TomadadePreçosComp"-HabilitaçaoCompleta-pmcipaçBosmpla(margçmdepreféücíancsteponto)-LC147"4-LeiFedemln®8666/93



:=E3_®ffi,=
CàüFLàEL

DEUS  PRoVERÁ

PREFEITURA MUNICIPAI DE GRAIAÚ

CNPJ/MF06377063000148
Rua  Patrocínío Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Site:!a4ww.Êraiau.ma.aov.br/E-mail:si2!ÍiÊÊu@hotmail.corn

adotados pelos estados e municípios) no referido sistema, mas que atenderem a todas
as  condições  exigidas  para  cadastramento  até  o  terceiro  dia  anterior  à  data  do
recebimento das propostas.

7.i.i.           As   licitantes   que   não   atendam   aos   requisitos   para   a   emissão   do
Certificado  de  Registro  Cadastral  perante  a  Prefeitua  Municipal  de  Grajaú,
deverão encaminhar para a Comissão de Licitação a documentação de Habilitação
Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista para a abertura das propostas,

que  ficará  sob  custódia da  Comissão  e  comporá a documentação  de  habilitação
junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos temos do art. 22,  §2°
da Lei 8.666, de  1993.

7.i.2.           Os documentos da Habilitação cadastral correspondem aos itens de (l)
Habilitação  Jun'dica  e  (2)  Regularidade  Fiscal  (em  ni'vel  federal)  e  trabalhista
exigidos neste edital, os quais deverão ser acondicionados em envelope, confome
estabelecido para os documentos de habilitação.

7.i.3.          A apresentação  dos  documentos  da Habilitação  cadastral não  isenta a
entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião
oportuna fixada neste edital.

7.2.            Para  a  habilitação,  o  interessado  deverá  atender  às  condições  exigidas  para
cadastramento  da Prefeitura Municipal de Grajaú,  até  o  terceiro  dia útil  anterior à data

prevista para recebimento das propostas.

7.2.i.          O cadastramento de Fomecedores da pMG será utilizado para aferição
das habilitações, e no caso das não credenciadas, podendo ser confimado junto ao
SICAF e outros Registros cadastrais de outros órgãos da federação da habilitação

juridica   e   da  regularidade   fiscal   federal   por  meio   de   consulta   "online".   A
regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação de Certidão emitida

pelo sítío oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a infomação não esteja
disponíve] no SICAF.

7.2.2.            Também   poderão   ser   consultados   os   sítios   oficiais   emissores   de
certidões,  especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma  documentação
vencida junto ao SICAF ou de outros registros. A validade das certidões emitidas

por  meio  da  rede  mudial  de  computadores  (Intemet)  ficará  condicionada  à
verificação da sua legitimidade por meio de consulta "online".

7.2.3.           Procedida  a  consulta,  serão  impressas  declarações  demonstrativas  da
situação  de  cada  licitante  credenciado,  que  serão  assinadas  pelos  membros  da
Comissão
licitantes.

de  Licitação,  bem  como  pelos  representantes  legais  das   empresas
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7.3.            A ti'tulo de habilitação no certame, os licitantes  deverão apresentar a seguinte
documentação  no  Envelope  n°  1,  salvo  quando  as  infomações  pertinentes  estiverem
contempladas de foma regular no sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de Grajaú:

7.3.i.           Habilitação jurídica:

7.3.1.1.        No caso de empresário individual, inscrição no Registro público
de Empresas Mercantis;

7.3.1.2.        Para   as   sociedades   empresárias   ou   empresas   individuais   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;

7.3.1.3.        Em se tratando de  sociedades comerciais ou empresa individual
de   responsabilidade   limitada:   ato   constitutivo   em   vigor,   devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;

7.3.1.4.        Inscrição   no   Registro   Público   de   Empresas   Mercantis   onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o

participante sucusal, filial ou agência;

7.3.1.5.        Inscrição   do   ato   constitutivo   no   Registro   Civil   das   Pessoas
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;

7.3.1.6.        Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em fimcionamento no País;

7.3.1.7.         Os   atos   constitutivos   das   empresas   licitantes   deverão   estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto
ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.

7.3.1.8.        No  caso  de  exercício  de  atividade  que  demande  registro  ou
autorização para fimcionamento, deve juntar o respectivo ato de registro ou
autorização   para   fimcionamento   expedido   pelo   órgão   competente,   nos
termos do Decreto correspondente.

7.3.2.          Regularidade fiscal e trabalhista:

a)  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Físicas  (CPF)  do

empresário ou de todos os sócios;

b)  Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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c)  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Sintegra/MA -

Sistema lntegrado  de  lnfomações  sobre  Operações  lnterestaduais  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;

d)  Cartão  ou  documento  equivalente  que  conste  lnscrição  Municipal,  que

poderá ser substituído pelo Alvará de Localização e Funcionamento.

7.4.3.   Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do

domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:

a)   Certidão  Negativa,  ou  Certidão  Positiva  de  Tributos  e  Contribuições

Federais e Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade perante

a Fazenda Pública Federal;

b)   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.

c)   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,   exceto   para   àquelas   empresas   que   tem   a   sua   Atividade

Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços.

d)   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.

e)   Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto

à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do  domicílio  ou
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sede  da  empresa  licitante,  comprovando  a  regularidade  para  com  a

Fazenda Municipal.

Obs: Alguns municípios expedem apenas uma certidão para comprovar toda

a  regularidade  com  o  Município,  cabendo  à  licitante  demonstrar  tal

situação,  passível  de  diligência,  a  critério  do  Pregoeiro,  em  caso  de

dúvidas quanto à licitante que ofertar o menor preço na fase de lances.

f)  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.

f)   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 com efeito de negativa de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT;

7.3.3.           Qualificação  Técnica.  Todos  os  licitantes,  credenciados  ou  não  no
sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de Grajaú, deverão comprovar, ainda,
a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no
envelope no i :

7.3.3.1.        ATESTADO   de   capacidade   técnica   fomecido   por   pessoas

juri'dicas de direito público ou privado comprovando que o licitante prestou
serviços compatíveis com o objeto deste certame.

7.3.3.2.        Registro ou inscrição da empresa licitante no cREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetua  e  Urbanismo),  conforme  as  áreas  de  atuação  previstas   no
Projeto Básico, em plena validade;

7.3.3.3.        Declaração   fomal   de   que   disporá,   por   ocasião   da   fútura
contratação,  das instalações, aparelhamento e pessoal técnico  considerados
essenciais para a execução contratual.

7.3.4.            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  assinatua  do

contrato;
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7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.4.1.        Os responsáveis técricos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverão pertencer ao quadro pemanente da empresa licitante, na
data prevista para  entrega  da proposta,  entendendo-se  como  tal,  para  fins
deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intemédio de contrato
social/estatuto    social;    o    administrador    ou    o    diretor;    o    empregado
devidamente registrado  em Carteira de Trabalho  e  Previdência Social;  e  o

prestador de serviços com contrato escrito fimado com o licitante, ou com
declaração de compromisso de vinculação contratual fiitura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame.

7.3.4.1.1.       No decorrer da execução da obra, os profissionais de que
trata este  subitem poderão  ser  substituídos, nos temos do  artigo  30,

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

Relação explícita e declaração fomal 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;

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;

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;

declaração   em  papel  timbrado  do  licitante,  indicando  o  responsável

técnico pela execução do objeto;

Comprovação       da       capacitação       técnico-profissional,       mediante

apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou

CAU da região pertinente, nos  temos da legislação aplicável, em nome do(s)
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responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da

obra,  que  demonstre  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  -  ART  ou  o

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços

que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da

contratação.

7.3. i o.         Qualificação econômico-financeira :

7.3.10.1.      Balanço   patrimonial   e   demonstrações   contábeis   do   último
exercício   social,   acompanhado   do  respectivo   DHP   do  profissional  que
assinou  o  balanço,  com  temo  de  abertura  e  encerramento, já  exigíveis  e
apresentados  na  foma  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.

7.8.1  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.

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

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

habilitação  em  licitações  cujo os objetos  sejam para o  fomecimento  para pronta entrega ou

para locação de materiais (art. 3° do Decreto Federal n° 6.204/2007).

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

subitem   mediante   a   apresentação   do   Balanço   de   Abertura,   acompanhado   do   Balanço

Patrimonial  e  da  Demonstração  do  Resultado  levantado  com  base  no  mês  imediatamente

anterior à data de apresentação da proposta.

7.8.4  Serão considerados aceitos como na foma da lei o balanço patrimonial e demonstrações

contábeis assim apresentados:

a)  Publicados em Diário Oficial ou;
b)  Publicados em jomal de grande circulação ou;
c)  Registrados na Junta Comercial da sede/domícílio do licitante ou;
d)  Por cópia do Livro Diário,  devidamente autenticado na Junta Comercial da sede

ou  domicílio  da  licitante,  na  foma  da  IN  n°  65  do  Departamento  Nacional  do
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Registro  do  Comércio  -  DNRC,  de  1°  de  agosto  de  1997,  art.  6°,  acompanhada
obrigatoriamente   dos   Temos   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  Temos  de  Abertua  e  de
Encenamento do Livro em questão.

e)  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  -  SPED-Contábil  (Decreto  Federal  n°
6.022/2007);  nos  temos  do  art.  2°  da  lnstrução  Nomativa  RFB  n°  787/2007,
devendo apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do  §
5° do art.10 da lnstrução Nomativa DNRC n° 107/2008.

Í)  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.

g)  0   balanço   patrimonial   deverá   estar   assinado   por   contador   ou   por   outro
profissional   equivalente,   devidamente   registrado   no   Conselho   Regional   de
Contabilidade;

h)  Certidão negativa de  falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial,  ou
de execução patrimonial, confome o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante,  ou  de  seu  domicílio,  dentro  do  prazo  de  validade  previsto  na  própria
certidão,  ou, na omissão  desta,  expedida a menos de 90  (noventa) dias contados
da data da sua apresentação;

7.4.            Todos os licitantes, credenciados ou não no sistema de cadastro da prefeitura
Municipal de Grajaú, deverão apresentar, ainda, no envelope n° 1 :

8.   A   Declaração   Conjunta   (ANEXO   XI)   que   os   Licitantes   deverão   apresentar   no
credenciamento, além do enquadramento, deverá conter ainda o seguinte:
a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, de confomidade com o disposto na da Lei Federal n°
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.

7.4             0s  documentos  para  habilitação  poderão  ser  apresentados  em  original,  por

qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da
Administração em até 48 horas antes da data prevista para a abertua dos envelopes,  ou

publicação em órgão da imprensa oficial.
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9.   DA PROPOSTA

8.1  A proposta, apresentada no envelope n° 2,  será redigida no idioma pátrio, impressa,
rubricada em todas as suas páginas e ao final fimada pelo representante legal da empresa
licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1           A razão social e cNPJ da empresa licitante;

8.1.2          Especificações  do objeto  de  foma clara,  observadas  as especificações
constantes do Projeto Básico e demais documentos técricos anexos;

8.1.3          0  valor  total  da  proposta  para  cada  Lote  que  participar,  em  moeda
corrente  nacional,  expresso  em  numeral  e  por  extenso,  confome  modelo  de

proposta constante do ANEXO.

8.1.4         A planilha de custos e Fomação de preços, confome ANEXO.

8.1.4.1.        Nos    valores    propostos    estarão    inclusos    todos    os    custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e

quaisquer  outros  que   incidam  direta  ou  indiretamente  na  execução   do
objeto.

8.1.4.2.        Na    composição    dos    preços    unitários,    o    licitante    deverá
apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais,
equipamentos e serviços,

8.1.4.3.        Todos   os   dados   infomados   pelo   licitante   em   sua  Planilha
deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro

pretendida.

8.1.4.4.        Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para
a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante,
no prazo  indicado pela Comissão, desde  que não haja majoração do  preço

proposto.

8.1.5.         A  composição  do  BDI,  detalhando  todos  os  seus  componentes,  em
valores nominais como também sob a foma percentual, confome ANEXO.

8.1.5.1.         Os    custos    relativos    à   administi.ação    local,    mobilização    e
desmobilização   e   instalação   de   canteiro   e   acampamento,   bem   como

quaisquer  outros  itens  que  possam  ser  apropriados  como  custo  direto  da
obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados
na planilha orçamentária;

8.1.5.2.        As  alíquotas  de  tributos  cotadas  pelo  licitante  não  podem  ser
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
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8.1.5.3.         Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como
o  lmposto  de  Renda de  Pessoa Juridica  -  IRPJ  e  a  Contribuição  Sobre  o
Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos temos do art.
9°,11 do Decreto 7.983, de 2008 (TCU, Súmula 254).

8.1.5.4.        licitantes  sujeitas  ao  regime  de  tributação  de  incidência  não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração
de  contribuições  sociais  comprovando  que  os  percentuais  dos  referidos
tributos  adotados  na taxa  de  BDl  conespondem  à  média  dos  percentuais
efetivos  recolhidos  em  virtude  do  direito  de  compensação  dos  créditos

previstos no art. 3° das Leis  10.637/2002 e  10.833/2002, de forma a garantir
que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os beneficios
tributários concedidos pela legislação tributária.

8.1.5.5.        as  empresas  licitantes  optantes  pelo  simples  Nacional  deverão
apresentar   os   percentuais   de   ISS,   PIS   e   COFINS,   discriminados   na
composição  do  BDI,  compatíveis  as  alíquotas  a  que  estão  obrigadas  a
recolher,  confome  previsão  contida  no  Anexo  IV  da  Lei  Complementar
123/2006.

8.1.5.6.        a  composição  de  encargos  sociais  das  empresas  optantes  pelo
Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que
estão  dispensadas  de  recolhimento  (Sesi,   Senai,   Sebrae  etc.),  confome
dispões o art. 09, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.1.5.7.        será utilizada a taxa de BDl do orçamento base da licitação nos
casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de
BDl  adotada pela  contratada  for  injustificadamente  elevada,  com  vistas  a

garantir o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  e  a manutenção  do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e ao art.14 do Decreto 7.983/2008;

8.1.5.8.        Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas
ao fomecimento de materiais e equipamentos, o  licitante deverá apresentar
um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não
superior ao limite indicado no projeto básico;

8.1.6.         Cronograma Físico Financeiro, em confomidade com as etapas, prazos
e  demais  aspectos  fixados  pela  Administração  no  Projeto  Básico,  ajustado  à

proposta apresentada, confome ANEXO.

8.2.            O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua entrega.
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9.         DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1.            No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos
licitantes, a Comissão Pemanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n°
01  e n° 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.

9.1.1.         Os   atos   públicos   poderão   ser   assistidos   por  qualquer  pessoa,   mas
somente     deles     participarão     ativamente     os     licitantes     ou    representantes
credenciados,  não  sendo  pemitida  a  intercomunicação  entre  eles,  nem  atitudes
desrespeitosas  ou  que  causem  tumultos  e  pertubem  o  bom  andamento  dos
trabalhos.

9.1.2.         As  declarações  complementares  deverão  ser  entregues  separadamente
dos envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

9.1.2.1.        Declaração    de    que    a    proposta    foi    elaborada    de    foma
independente,  nos temos  da lnstrução Nomativa  SLTlmoG  n°  02/09,
confome modelo anexo a este edital.

9.1.2.1.1.        A   ausência   do   documento   mencionado   no   subitem
anterior implicará a desclassificação da proposta.

9.1.2.2.        Declaração  de  enquadramento  da licitante  como  Microempresa
-  ME,  Empresa  de  Pequeno  Porte  -  EPP  ou  Cooperativa  equiparada  -

COOP,  nos temos do art.  34 da Lei n.11.488, de 2007 apta a usuíhiir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts.  42  a 49 da Lei Complementar
n.  123, de 2006.

9.1.2.2.1.       A    apresentação    declaração    mencionada   no    subitem
anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes
efetivamente  enquadradas  que  pretendam  se  beneficiar  do  regime
legal  diferenciado  e  que  não  tenhain  sido  alcançadas  por  alguma
hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.1.2.2.2.       A      participação      em      licitação      na     condição      de
microempresa    ou    empresa    de    pequeno    porte    ou    cooperativa
equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará
a aplicação das  sanções previstas em Lei  e a exclusão  do regime  de
tratamento  diferenciado.  A  comissão  poderá realizar diligências para
verificar a veracidade da declaração.

9.2.            Depois  de  ultrapassado  o  horário  para  recebimento  dos  envelopes,  nenhum
outro    será    recebido,    nem    tampouco    serão    pemitidos    quaisquer    adendos    ou
esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.

T  P n°  02/2o23 -CPIJPMG/MA
Edm  -Tomada dc Preços   CompraÉ -Habi(Ltação Complcta -pa]tiapação ampLa (margem de poefénÊnaa neste porLto) -LC  147r2014 -lÁH  FedeTal n° 8 666/93



3iÀÊ,=
GhüELàL£

DEUS PROVERA

PREl:EITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

CNPJ/MF06377063000148
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Síte: www.miau.ma.govJ)r / E-maH: cpl{raiau@hotmail.com

9.3.            A   seguir,   serão   identificados  os  licitantes  e  proceder-se-á  à  abertua  dos
Envelopes n° 01 -Documentos de Habilitação.

9.3.1.         O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da comissão e

pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for
0 Caso.

9.4.            Constatada a existência de sanção, a comissão reputará o licitante inabilitado,

por fdta de condição de participação.

9.4.1.         Não    ocorrendo    a    inabilitação    por    força    das    situações    acima
mencionadas, a documentação de habilitação dos licitantes então  será verificada,
confome demais exigências previstas neste instrumento convocatório.

9.4.2.         Caso a comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
analisar  os  documentos  apresentados,  marcando,  na  oportunidade,  nova  data  e
horário em que voltará a reunir-se, infomando os licitantes. Nessa hipótese, todos
os documentos  de habilitação já rubricados e  os Envelopes n°  02  -  Proposta de
Preços,  rubricados  extemamente  por  todos  os  licitantes  e  pelos  membros  da
Comissão,  pemanecerão  em  poder  desta,  até  que   seja  concluída  a  fase  de
habilitação.

9.5.             Ao  licitante  inabilitado  será  devolvido  o  respectivo  Envelope  n°  02,  sem  ser
aberto,  depois  de  transcorrido  o  prazo  legal  sem  inteposição  de  recurso  ou  de  sua
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

9.6.            Após  o  procedimento   de  verificação   da  documentação  de  habilitação,   os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma
sessão,  desde  que  todos  os  licitantes  tenham  desistido  expressamente  do  direito  de
recorrer,  ou  em  ato  público  especificamente  marcado  para  este  fim,  após  o  regular
decuso da fase recursal.

9.8.1.         Não  ocorrendo  a desistência expressa de todos os  licitantes,  quanto  ao
direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos
licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

9.8.2.         Ultrapassada  a  fase  de  habilitação  e  abertas  as  propostas,  não  cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.9.            As   propostas   de   preços   dos   licitantes   habilitados   serão   então   julgadas,
confome item próprio deste lnstnmento Convocatório.

9.10.          Se   todos   os   licitantes   forem   inabilitados   ou   todas   as   propostas   forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08  (oito)
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dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas

que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.11.          Em  todos  os  atos  públicos,  serão  lavradas  atas  circunstanciadas,  assínadas

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.12.           Será considerado inabilitado o licitante que:

9.12.1.      Não    apresentar    os    documentos    exigidos    por    este    lnstrumento
Convocatório   no   prazo   de   validade   e/ou   devidamente   atualizados,   ou   não
comprovar  sua habilitação  por meio  do  SICAF,  ressalvado  o  disposto  quanto  à
comprovação  da  regularidade  fiscal  das  microempresas,  empresas  de  pequeno

porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.12.2.       Incluir apropostadepreços no Envelope n° 01.

9.13.          Constatada a existência de alguma restrição no que tmge à regularidade fiscal
de  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa,  a  mesma  será
convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  após  solicitação  da  Comissão  de
Licitação, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período.

9.14.          A não  regularização  fiscal no prazo  previsto  no  subitem  anterior acarretará a
inabilitação  do  licitante,  sendo  facultada a convocação  dos  licitantes remanescentes,  na
ordem  de  classificação.  Se,  na  ordem  de  classificação,  seguir-se  outra  microempresa,
empresa   de   pequeno   porte   ou   sociedade   cooperativa   com   alguma   restrição   na
documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15.          A  intimação  dos  atos  de  habilitação  ou  inabilitação  dos  licitantes  será  feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no
ato  público  em  que  foi  adotada  a  decisão,  caso  em  que  a  intimação  será  feita  por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.       DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1.          O critério dejulgamento será o menor preço por lote (não podendo ultrapassar
os preços unitário e do lote).

10.2.          Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os
documentos pelos membros da Comissão de Licitação  e pelos representantes legais das
entidades  licitantes presentes.  A  Comissão,  caso julgue  necessário,  poderá  suspender a
reunião para análise das mesmas e utilizar-se,  se for o  caso,  de assessoramento técnico
específico, através de parecer que integrará o processo.
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10.3.          A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde  logo  aquelas  que  não  estejam  em  confomidade  com  os  requisitos  estabelecidos
neste Edital.

10.4.          Não  será considerada qualquer oferta ou vantagem não  prevista neste  Edital,

para efeito de julgamento da proposta.

10.5.          As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.

10.6.          A    Comissão    de    Licitação    verificará    o    porte    das    empresas    licitantes
classificadas.    Havendo   microempresas,   empresas   de   pequeno   porte   e   sociedades
cooperativas participantes, procederá à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, para o flm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007.

10.6.1.       Nessas    condições,    as   propostas   de   microempresas,    empresas    de

pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na Íàixa de até  10%
(dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.

10.6.2.       A  melhor  classificada  nos  temos  do  item  anterior  terá  o  direito  de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao  da primeira  colocada,  no  prazo  de  10  (dez)minutos,  caso  esteja presente  na
sessão  ou  no  prazo  de  3  (três)  dias,  contados  da  comunicação  da  Comissão  de
Licitação,  na  hipótese  de  ausência.  Neste  caso,  a  oferia  deverá  ser  escrita  e
assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.

10.6.3.       Caso   a   microempresa,    empresa   de   pequeno   porte   ou   sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte
e  sociedades  cooperativas  que  se  encontrem naquele  intervalo  de  10%  (dez por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos

prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7.          Nos  lotes  cujo  valor  total  não  exceder  R$  80.000,00  (oitenta  mil  reais),  a

participação é exclusiva das ME e EPP, conforme dispõe a lei n°. 8.666/93;

10.8.          Caso   sejam  identificadas  propostas   de  preços   idênticos  de  microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na Íàixa de até  10% (dez

por  cento)   sobre   o   valor  cotado  pela  primeira  colocada,   a  Comissão   de  Licitação
convocará  os  licitantes  para  que  compareçam  ao  sorteio  na data  e  horário  estipulados,

para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.

10.9.          Havendo   êxito   no   procedimento   de   desempate,   será   elaborada   a   nova
classificação das propostas para fms de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável
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o  procedimentog  ou  não  havendo  êxito  na  aplicação  deste,  prevalecerá  a  classificação
inicial.

10.10.

serviços:
Persistindo o empate,  será assegurada preferência,  sucessivamente, aos bens e

10.10.1.     Produzidos no país;

10.10.2.    Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.10.3.    Produzidos  ou prestados por empresas  que  invistam  em  pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.

10.11.        Esgotados  todos  os  demais  critérios  de  desempate  previstos  em  lei,  a escolha
do  licitante vencedor oconerá por meio de sorteio, para o  qual  os  licitantes habilitados
serão convocado s.

10.12.        Quando  todos  os  licitantes  forem  desclassificados,  a  Comissão  de  Licitação

poderá  fixar  o  prazo  de  8  (oito)  dias  úteis  para  a  apresentação  de  novas  propostas,
escoimadas das causas de desclassificação.

10.13.        Serádesclassificada apropostaque:

10.13.1.    Não  estiver  em  confomidade  com  os  requisitos  estabelecidos  neste
edital;

10.13.2.    Contiver     vícios     ou     ilegalidades,     for     omissa     ou     apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

10.13.3.    Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou
anexos;

10.13.4.    Contiver   oferta   de   vantagem   não   prevista   neste   edital,   inclusive
financiamentos subsidiados ou a fimdo perdido, ou apresentar preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.13.5.    Não apresentar a Declaração de Elaboração lndependente de Proposta,
de que trata a lnstrução Nomativa n° 2, de  16 de setembro de 2008, da Secretaria
de   Logística   e   Tecnologia   da   lnfomação   do   Ministério   do   Planejamento,
Orçamento e Gestão, confome modelo anexo a este edital.

10.13.6.    Apresentar, na composição de seus preços:

10.13.6.1.    Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

10.13.6.2.   Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.13.6.3.    Quantitativos    de    mão-de-obra,    materiais    ou    equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos serviços.
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10.13.7.    Apresentar  preços   manifestamente   inexequíveis,   assim  considerados
aqueles   que   não   venham   a   ter   demonstrada   sua   viabilidade,    através   de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução
do objeto do contrato;

10.13.7.1.    Considera-se manifestamente  inexequi'vel  a proposta cujo  valor

global  proposto  seja  inferior  a  70°/o  (setenta  por  cento)  do  menor  dos
seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores
a  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  orçado  pela Administração,  ou  (b)
Valor orçado pela Administração.

10.13.7.2.   Nessa situação,  será facultado ao  licitante o prazo  de 05  (cinco)
dias  úteis  para  comprovar  a  viabilidade  dos  preços  constantes  em  sua

proposta,  confome parâmetros do artigo 48,  inciso  11, da Lei n°  8.666, de
1993, sob pena de desclassificação.

10.13.        Será,   ainda,   desclassificada  a  proposta  ou  o   lance  vencedor  nos  quais   se
verifique  que  qualquer  um  dos  seus  custos  unitários  supera  o  correspondente  custo
unitário  de  referência  fixado  pela  Administração,  em  conformidade  com  os  projetos
anexos a este Edital.

10.14.        Se a proposta de preço não for aceitável, a comissão de Licitação examinará a

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.15.        Sempre  que  a  proposta  não  for  aceita,  e  antes  de  a  Comissão  de  Licitação

passar  à  subsequente,  haverá nova verificação  da eventual  ocorrência do  empate  ficto,
previsto  nos  artigos  44  e  45  da  LC  n°  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes
estabelecida, se for o caso.

10.16.        Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes

para apresentação de recurso no prazo de 5  (cinco) dias úteis.  Interposto o recurso, será
comuricado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

10.17.        Transcorrido  o  prazo  recusal,  sem  interposição  de  recurso,  ou  decididos  os
recursos  interpostos,  a  Comissão  de  Licitação  encaminhará  o  procedimento  licitatório

para   homologação   do   resultado   do   certame   pela   autoridade   competente   e,   após,
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

10.18.        A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante

publicação  na  imprensa  oficial,  salvo  se  presentes  os  prepostos  dos  licitantes  no  ato
público   em   que   foi   adotada   a   decisão,   caso   em   que   a   intimação   será   feita   por
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.19.        O resultado  do  certame  será divulgado  em sessão pública de julgamento e em
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seguida publicado no Diário Oficial a respectiva homologação.

10.20.        Previamente  a  Homologação,  o  processo  será  avaliado  pela  Controladoria
Geral   do   Município   será   verificado   eventual   descumprimento   das   condições   de

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a Íútura contratação, mediante a consulta ao  Sistema  de Cadastro Próprio
da PMG/MA, pg±Ê±±g vir a consultar outros cadastros, a exemplo de:

10.20.1.        SICAF

:íii,:i=,.`\`\`à::,.,=.\,`,,i:`,,,1=`,::,,,àhi,rhÉ::,::.::.`\i!`,`.L,.,hü,`;Lil``i,.".`lú"*",±",m,tl.
10.20.2.       Cadastro Nacional de Empresas lridôneas e suspensas -CEIS, mantido

pela Controladoria-Geral da União (!±n±n±r.portaldatransparencia. gov. br/±) ;

10.20.3.       Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  lmprobidade
Administrativa,        mantido        pelo        Conselho        Nacional        de        Justiça

Lwww.cnjjus.br/improbidade_adm/consultar_req_uerido.php).

10.20.4.       Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal  de contas da união -TCU

®ttps://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5);

10.20.5.              A  consulta  aos  cadastros  será  realizada  em  nome  da  empresa
licitante e também de  seu sócio majoritário, por força do  artigo  12  da Lei n°
8.429,  de  1992,  que  prevê,  dentre  as  sanções  impostas  ao  responsável  pela

prática de  ato  de  improbidade administrativa,  a proibição  de  contratar com o
Poder Público,  inclusive por intemédio de pessoa jurídica da qual  seja sócio
majoritário.

10.20.6.              Constatada  a  existência  de  sanção,  a  Controladoria  Geral  do
Município  recomendará  a  repetição  do  procedimento  licitatório  e  a  punição

(em  processo  apartado)  do  licitante  que  descumpriu  sua  declaração  de  fato
impeditivo de participar da licitação.

11.       DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1.          A interposição de recuso referente à habilitação  ou inabilitação de licitantes e

julgamento das propostas observará o disposto no art.109,  § 4°, da Lei 8.666, de  1993.

11.2.          Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada
aos interessados, pelo prazo necessário à inteiposição de recursos.

11.3.          0  recurso  da  decisão  que  habilitar  ou  inabilitar  licitantes  e  que  julgar  as

propostas  terá  efeito  suspensivo,  podendo  a  autoridade  competente,  motivadamente  e
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presentes  razões  de  interesse  público,  atribuir aos  demais  recursos  interpostos,  eficácia
suspensiva.

11.4.          Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  diretamente  à Comissão  de  Licitação
instalada  no  endereço:   sala  da  comissão  permanente  de  licitação,  localizada  na  Rua
Patrocínio Jorge, n° 05, Centro, Grajaú -MA, ou por e-mail.

11.5.          0  recurso  será dirigido  à Prefeita Municipal, por intemédio  da Comissão  de
Licitação,  a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente infomado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

11.6.          Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.  DO TERMO DE CONTRAT0

12.1.          Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser
fimado Temo de Contrato no prazo de  12  (doze) meses, prorrogável na foma dos art.
57,  §  1° e 79,  §5° da Lei n° 8.666/93.

12.2.          O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data
de  sua convocação,  para assinar o  Temo  de  Contrato,  sob pena de  decair do  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1.      Altemativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou
entidade  para  a  assinatua  do  Temo   de  Contrato,   a  Administração  poderá
encaminhá-lo  para  assinatura  mediante  conespondência  postal  com  aviso  de
recebimento   (AR)   ou  meio   eletrônico,   para  que   seja  assinado   no   prazo   de
05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2.      O prazo para assinatua e devolução do Temo de contrato poderá ser

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita
pela Administração.

12.3.          Antes da assinatua do Temo de contrato, a Administração realizará consulta
ao sistema de cadastro de fomecedores da Prefeitua Municipal de Grajaú  e/ou "online"
ao SICAF.

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

12.4.          Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Temo de contrato, não comprovar

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-
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se  à  assinatua,  poderá ser convocado  outro  licitante,  desde que respeítada a  ordem  de
classificação para celebrar a contratação nas mesmas condições  da proposta vencedora,
sem prejuízo das sanções previstas em Lei.

13.       DO REAJUSTE

13.1.    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,  confome Art.  55,  Inciso  111,  e  Art.  40,  Inciso  XI,  da Leí
Federal n° 8.666/93 ;

13.2.     CTEF -Contrato de Execução e/ou Fomecimento;

13.3.      Quando  autorizado  pelos  Manuais  de  programa,  o  Convenente  poderá  solicitar  o
reajustamento.

13.4.      O convenente deverá submeter a seguinte documentação para a realização da análise
dereajustamento:

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 soffer
reajuste,  os  saldos  das  quantidades/valores  que  sofierão  reajuste  e  os  valores
correspondentes ao reaj ustamento.

13.5.      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.

13.6.      A  GIGOV/REGOV  pode  autorizar  o  pagamento  de  reajustmento  de  preços  com
recursos    de    contrapartida,    repasse    da    União    ou    com    rendimentos,    mediante
reprogramação e fomalização de TA, desde que (Ata da Reunião  Ordinária n° 02/2020
da Comissão Gestora da Platafoma +Brasil e " MDR n° 04/2020):

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

b)   Presewado   o   objeto   do   CR   ou   da   etapa   correspondente,   bem   como   sua
fincionalidade;

c) haja previsão no edital de licitação e no CTEF do índice e da periodicidade a serem
aplicados para o reajustamento de preços requerido.

13.7.            A  GIGOV/REGOV  deve  avaliar  a  adequação  do  índice  e  da  periodicidade

previstos no edital de licitação e no CTEF.
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14.  DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO 0BJETO E DA FISCALIZAÇÃ0

14.1.          Os  critérios  de  recebimento  e  aceitação  do  objeto  e  de   fiscalização  estão

previstos no lnstrumento do Contrato -ANEXO.

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1.          Deve   manter   as   condições   de   Habilitação,   em   especial   o   art.   55   da   Lei
8.666/93.

15.2.          As obrigações da contratante e da contratada são as estabelecidas neste Edital
e seus anexos, na proposta apresentada e no lnstrumento do Contrato -ANEXO.

16.  DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

16.1.          As  hipóteses  de  rescisão  do  ajuste,  bem  como  a  disciplina  aplicável  em  tais
casos,  são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos temos dos artigos  78 a 80
da Lei n. 8.666, de  1993.

16.2.          O temo de rescisão deverá indicar, confome o caso:

16.2.1.       Balmço    dos    eventos    contratuais   já   cumpridos    ou   parcialmente
cumpridos;

16.2.2.       Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos;

16.2.3.       Indenizações e multas.

17.  DO PAGAMENT0

17.1.          0 pagamento  será efetuado  pela Contratante  após  a conclusão  de  cada etapa

prevista  no  cronograma  fisico-financeiro,  no  prazo  de  30   (trinta)  dias,  contados  da
apresentação da Nota Fiscalffatua contendo o detalhamento da execução do objeto e os
materiais empregados.

17.2.          Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso 11 do art. 24 da Lei 8.666,  de  1993,  deverão  ser efetuados no prazo
de até  5  (cinco)  dias úteis,  contados da data da apresentação da Nota Fiscalffatura, nos
temos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.3.          A  apresentação  da Nota Fiscal/Fatura  deverá  ocorrer no  prazo  de  05  (cinco)
dias, contado da data final do pen'odo de adimplemento da parcela da contratação a que
aquela se referir.

17.3.1.       Havendo  erro na apresentação  da Nota Fiscal/Fatura,  ou  circunstância

que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a
Contratada  providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para
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pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação,  não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.

17.4.          0  pagamento  somente  será  autorizado  depois  de  efetuado  o  "atesto"  pelo
servidor  competente,  condicionado  este  ato  à  verificação  da  confomidade  da  Nota
Fiscalffatura apresentada em relação à etapa do cronograma fisico-financeiro entregue e
ao serviço executado e aos materiais empregados.

17.5.          Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

17.5.1.       não produziu os resultados acordados;

17.5.2.      deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a

qualidade mi'nima exigida; ou

17.5.3.       deixou  de  utilizar  os  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a
execução   do   objeto,   ou  utilizou-os  com  qualidade   ou  quantidade   inferior  à
demandada.

17.6.          O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e contra corrente indicados pela Contratada.

17.7.          Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emitida  a
ordem bancária.

17.8.          Quando   do   pagamento,   será   efetuada   a   retenção   tributária   prevista   na
legislação aplicável.

17.8.1.      A Contratada regulamente optante pelo simples Nacional não softerá a
retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele
regime.   No   entanto,   o   pagamento   ficará   condicionado   à   apresentação   de
comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,   de  que  faz  jus  ao  tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17.9.          Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não
tenha  concorrido,  de  alguma  foma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte Íórinula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apuado:
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I = (TX) I -(6/100)

365

1-0,00016438

X = Percentual da taxa anual = 6%.

18.        DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

18.1.          Comete   infiação   administrativa  nos   temos   da   Lei   n°   8.666,   de   1993   a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente  qualquer das obrigações assumidas em
decorrência  da  contratação;  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  objeto;  ffaudar  na
execução  do  contrato;  comportar-se  de  modo  inidôneo;  cometer  fi.aude  fiscal;  ou  não
mantiver a proposta;

18.2.          A  Contratada que  cometer qualquer das inftações  acima discriminadas  ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.2.1.       advertência   por   fàltas   leves,    assim   entendidas    aquelas    que   não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

18.2.2.      multa moratória  de  até  0,3%  (zero  vírgula três  por cento)  por  dia  de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

18.2.2.1.      em    se    tratando    de    inobservância    do    prazo    fixado    para
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato

por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que
o  atraso  superior  a  25   (vinte  e  cinco)  dias  autorizará  a  Administração
contratante a promover a rescisão do contrato;

18.2.2.2.      as  penalidades  de  multa  deconentes  de  fatos  diversos  serão
consideradas independentes entre si.

18.2.3.      multa compensatória de atél0%  (dez por cento)  sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

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

18.2.4.       suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou  unidade  administrativa  pela  qual   a  Administração   Pública  opera  e  atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.5.       declaração     de     inidoneidade    para    licitar    ou    contratar    com    a
Administração   Pública,   enquanto   perduarem   os   motivos   deteminantes   da
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purição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a
Contratante pelos prejuízos causados  e após decorrido o prazo  da penalidade de
suspensão do subitem anterior;

18.3.          A    aplicação    de    multa    não    impede    que    a    Administração    rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

18.4.          A   recusa   injustificada   da   Adjudicatária   em   assim   o   Contrato,   após
devidamente  convocada,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela  Administração,  equivale  à
inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

18.5.          A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

18.6.          Também  fica  sujeita  às  penalidades  do  art.  87,111  e  IV  da  Lei  n°  8.666,  de
1993, a Contratada que:

18.6.1.       tenha  soffido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.6.2.       tenha praticado atos ilícitos visando a fiustrar os objetivos da licitação;

18.6.3.      demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.

18.7.          A  aplicação  de  qualquer  das penalidades previstas realizar-se-á  em  processo
administrativo   que   assegurará   o   contraditório   e   a   ampla   defesa   observando-se   o

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

18.8.          A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infiator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, obsewado o princípio da proporcionalidade.

18.9.          As multas devidas e/ou preju'zos causados à contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos,  ou recolhidos em favor da União,  ou deduzidos  da garantia,  ou
ainda,   quando   for   o   caso,   serão   inscritos   na   Dívida   Ativa   da   União   e   cobrados

judicialmente.

18.9.1.       Caso  a  Contratante  detemine,  a  multa  deverá  ser recolhida  no  prazo
máximo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação
enviada pela autoridade competente.

18.10.        As penalidades  serão obrigatoriamente registradas no  sistema de  cadastro de
Fomecedores da Prefeitua Municipal de Grajaú-MA.
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18.11.        As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas
isoladas  ou,  no  caso  das  multas,  cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas
cabi'veis.

19.        DAIMPUGNAÇÃ0

19.1.          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 abertua
dos envelopes com as propostas, pelas fàlhas ou irregularidades que viciariam este Edital,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

19.2.          A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

19.3.          Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade
na  aplicação  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  devendo  protocolar  o  pedido  até  5  (cinco) dias
úteis  antes  da  data  fixada  para  a  abertua  dos  envelopes  de  habilitação,  devendo  a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da
faculdade prevista no §  1Q do art.  109 da referida Lei.

19.4.          A  impugnação  poderá  ser  realizada por  petição  protocolada  no  endereço  da
Comissão Pemanente de Licitação  da Prefeitma Municipal de Grajaú - MA, ou por e-
mail.

20.       DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.       A  autoridade  competente  poderá  revogar  a  licitação  por  razões  de  interesse

público   decorrente   de   fato   superveniente   devidamente   comprovado,   pertinente   e
suficiente para justificar tal conduta,  devendo  anulá-la por ilegalidade,  de oficio  ou por

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fimdamentado.

20.2.       A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.3.       Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas

propostas  e  a Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por esses  custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.4.          A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante,  das
condições  estabelecidas  neste  instrumento  convocatório  e  seus  Anexos,  bem  como  da
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

20.5.          Qualquer  modificação  no   instrumento   convocatório  exige  divulgação  pelo
mesmo  instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente  estabelecido,  exceto quando,  inquestionavelmente,  a alteração  não  afetar a
fomulação das propostas.
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20.6.          Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro  dia útil  subsequente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriormente  estabelecidos,
desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.

20.7.          É facultada à comissão ou Autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a  promoção   de   diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução   do

processo,  vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.

20.8.          As nomas que  disciplinain este certame serão  sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.9.       Em  caso  de  cobrança pelo  fomecimento  de  cópia da íntegra deste  Edital  e  de
seus   anexos,   o   valor   se   limitará   ao   custo   efetivo   da   reprodução   gráfica   de   tais
documentos, nos temos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de  1993.

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

20.11.     0   desatendimento   de   exigências   fomais   não   essenciais   não   importará   o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os

princípios da isonomia e do interesse público.

20.12.        Em  caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  Anexos  ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

20.13.        Os casos omissos serão  dirimidos pela comissão com base nas disposições da
Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

20.14.        O  Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no  endereço  supra,
de   2a   a  6a   feira,   no   horário   das   08:00   às   12:00   horas,   ou  através   do   e-mail   cpl-

grajau@hotmail.com,  onde poderão  ser consultados e obtidos gratuitamente,  bem como
consultados através do SACOP e portal da transparência deste órgão. Em atendimento as
recomendações deste Órgão e da OMS informamos que a sessão ocorrerá em local aberto
e  arejado;  será  estabelecido  distanciamento  mínimo  de  02  metros  de  cada participante
durante a sessão; será obrigatória a utilização de mascaras, luvas e que cada participante

porte seu fi.asco de álcool em gel.

20.15.        O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de
Grajaú -MA, com exclusão de qualquer outro.

20.16.        Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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20.16.1.    ANEXO I-Projeto Básico e Apensos;

20.16.2.    ANEXO II -Planilha orçamentária;

20.16.3.    ANEX0 III -Modelo da minuta do contrato

20.16.4.    ANEXO IV -Modelo de declaração de visita ao local da obra;

20.16.5.    ANEXO V -Modelo de proposta;

20.16.6.    ANEXO VI -Modelos de Declaração unificada;

20.16.7.    ANEXO VII -Modelo de credenciamento;

Grajaú (MA), 24 de fevereiro de 2023.

Pedro Barros Lima
Secretário Municipal de Educação de Grajaú-MA
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO

1.   OBJETO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  CONCLUSÃO  DE  OBRAS  DE  COBERTURA
DA  QUADRA  ESCOLAR  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  PAULO  FERRAZ,  NO  BAIRRO
EXPOAGRA,  PARA  ATENDER AS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE GRAJAÚ-MA.

2.   PARTES INTEGRANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA

2.1 APÊNDICE A -PLANILHAS ANEXAS

2.1.1  MEMORIAIS DESCRITIVOS
2.1.2 MEMORIA DE CÁLCULO
2.1.3 PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS E DE MÃO DE OBRA
2.1.4 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
2.1.5 COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS PREÇOS

3.   INTERESSE PÚBLICO

A   cobertura   da   quadra   escolar,    se   toma   necessária   para   um   melhor

fiincionamento  nas  realizações  de  atividades  esportivas  escolares,  tanto  nos  dias  chuvosos

como em dias ensolarados.   E levando em consideração que os espaços físicos escolares são

de grande importância para o  copo discente, tendo em vista a necessidade de realização de

eventos  esportivos  e  aulas  práticas  de  Educação  Física,  como  também  para  o  momento  de

laser  no  horário  do  intervalo  para  os  lanches  dos  alunos,  onde  além  de  exercer  fimções

esportiva,  toma-se  necessário  também  pelo  fato  de  promover  a  interação  entre  os  alunos,

ressaltando assim o convívio social atrelado a pratica do esporte e lazer.  Onde o projeto será

executado  em  confomidade  com  os  relatórios  e  planilhas  que  compõem  o  escopo  deste

Projeto Básico.

4.   LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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4.1. Os serviços constantes nos anexos deste Temo de Referência deverão ser executados
na Quadra da Escola Municipal Paulo Ferraz,  localizada no  Bairro Expoagra,  neste
município.

5.   VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS

5.1   A  demanda  total  dos   serviços  foi  estimada  considerando  os  espaços  há  serem
revitalizados,  confome  detalhado  nos  Apêndices  que  fazem  parte  desse  Temo  de
Referência.  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.

6.   ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES

6.1. Os  serviços  de  Engenharia propostos  são  serviços  comuns  de  engenharia,  de  baixa
complexidade, detalhados nos Apêndice deste Temo de Referência.

7.   DA PRECIFICAÇÃO

0  Valor  Global  Estimado  é  de  R$  276.223,87  (doís  mil,  duzentos  e  vinte  e três  reais  e
oitenta e sete centavos), confome orçamento elaborado de acordo com a tabela SINAPI.

8.   PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA

8.1 Todos os procedimentos técnicos adotados para a execução dos serviços de engenharia
necessários estão detalhados no Cademo de Execuções Construtivas, parte integrante
dos APENDICES deste Temo de Referência e deverão estar em confomidade com
as Nomas Brasileiras da ABNT pertinentes.

9.   DAS 0BHGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 Coordenar   e   monitorar   as   ações   relativas   ao   desenvolvimento   das   atividades
executadas pela empresa CONTRATADA.

9.2 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.

9.3 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.

9.4 Pagar a importância correspondente ao serviço no prazo contratado.
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9.5 Prestar  as   infomações   e  os   esclarecimentos   que  venham   a  ser  solicitados  pela
CONTRATADA.

9.6Fomecer  todos  os  recursos  necessários  e  adequados  para  o  bom  andamento  dos
serviços.

10. DAS OBMGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1             Executar  os  serviços  através  de  profissionais  qualificados  de  acordo  com  o
perfil necessário, na foma indicada pelo CONTRATANTE e em confomidade com
os serviços constantes da O.S. expedida pelo CONTRATANTE.

10.2            Arcar com os ônus trabalhistas, impostos,  encargos  sociais e outros  afins,  no
atendimento dos objetivos em questão.

10.3            Responsabilizar-se  pelo  pagamento  das  multas  eventualmente  aplicadas  por
quaisquer autoridades, Federaís, Estaduais ou Municipais, em consequência de fato a
ela imputável ou por atos de seu pessoal.

10.4            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.

10.5            Apresentar cronograina detalhado  de execução  com datas de início  e témino
da  obra,  compatibilizado  com  os  quadros  de  demanda,  visando  à programação  das
diversas fases dos serviços.

10.6            Contratar  profissionais   para   a  prestação   dos   serviços   com   a   capacitação
adequada e através do regime CLT.

10.7            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.

11. DO PRAZ0 DE EXECUÇÃ0

11.1             0s serviços técnicos deconentes da licitação deverão obedecer ao cronograma
Físico-financeiro que integra o APENDICE 8 deste Temo de Referência que prevê a
conclusão dos mesmos em 90 aYOVENTA) dias a partir do recebimento da Ordem de
Serviço  pela  CONTRATADA.  A  prorrogação  desse  prazo  poderá  ocorrer  somente
dentro dos temos da lei vigente.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENT0 DOS SERVIÇOS

12.1             0 pagamento será efetuado através Boletins de Medição, na forma abaixo:
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•    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 j untamente com as Notas Fiscaisffatuas.

•    0  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 fianquia ou de garantia
de execução de valores mírimos.

•    0  pagamento  será  realizado  até  o  quinto  (5°)  dia  útil  após  a  apresentação  de  Nota
Fiscalffatura anexada de cópia da Ordem de Serviço homologada.

12.2            A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes comprovantes:
•    Mensalmente  cópia  autenticada  da  GFIP   -   Guia  de   Recolhimento  do  Fundo   de

Garantia do Tempo de Serviço e lnfomações 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, duante 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 0BRAS 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.

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 notuma nos trechos em
que  serão  executados  os  serviços  que  apresentarem  riscos  de  acidente,  respondendo
pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros por Íàlhas no  cumprimento
deste di spositivo.
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13.4            Caberá  à CONTRATADA  a responsabilidade  pela  seguança  de  seu pessoal
nas obras através de seu serviço de Medicina do  Trabalho devidamente representado
na CIPA.

13.5             0s   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 FISCALIZAÇÃ0

14.1  A  FISCALIZAÇÃO  se  exercerá em caráter pemanente por intemédio  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
Íúnção com relação aos serviços objeto do contrato firinado.

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  Íúndamentadas
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
inconveriente 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.

14.8   A   CONTRATADA   deverá  i)roporcionar   à   FISCALIZAÇÃO,   amplo   acesso   a
qualquer  local  dos  serviços  e  facilitar,  ainda,  os  meios  no  sentido  de  que  a  mesma
FISCALIZAÇÃO  possa  exercer  suas  fimções  de  foma  completa,  devendo,  também,
providenciar o imediato atendimento de todas as observações da FISCALIZAÇÃO.
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14.9 Das decisões da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá ínterpor recurso, sem
efeito suspensivo, ao Prefeito, no prazo de 10 (dias) corridos, contados do recebimento da
notificação.

15. DA DIREÇÃO E ANDAMENT0 DAS OBRAS

15.1  Logo após o início das obras, a CONTRATADA deverá detalhar o cronograma fisico
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 fomecer à FISCALIZAÇÃO  o
"Boletim  Diário", de acordo com o  modelo estabelecido pela mesma FISCALIZAÇÃ0,

nele registrando o pessoal em serviço, os equipamentos, os serviços executados, a jomada
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 fomecido 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 I)AS OBRAS

16.1 À CONTRATADA caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste "Temo
de Referência" e seus Anexos.

16.2  Todos  os  serviços  e  ou  materiais  que  constam  da  planilha  de  preços  deverão  ser
fomecidos pela CONTRATADA.

16.3 Não será admitida qualquer alteração de itens de serviços, quantitativos ou unidades
na   planilha   de   preços   unitários   fomecida   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   fomecidos   pela   CONTRATADA,   rigorosamente   adequados   à
finalidade  a  que  se  destinam  e  deverão  estar  enquadrados  nas  normas,  especificações,
métodos,   padronizações,   teminologias   e   simbologias   estabelecidas   pela   Associação
Brasileira  de  Nomas  Técnicas  -  ABNT  que  lhe  sejam  aplicáveis.  Os  mesmos  não
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poderão  ser empregados  sem a aprovação  da FISCALIZAÇÃO,  que poderá solicitff os
dados necessários à comprovação da natureza, qualidade e o fomecimento de amostras.

17.2 Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO serão imediatamente removidos
do canteiro de serviços.

18. D0 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, unifome, E.P.I. etc., deverá
observar   os   preceitos   relativos   às    leis   trabalhistas,   previdenciárias,    assistenciais,
securitárias  e  sindicais,  e  ficará  obrigada  a  assumir  a  responsabilidade  pam  todos  os
efeitos  legais,  por todos  os  seus  fimcionários,  como  única  empregadora,  reconhecendo
expressamente  que  em  hipótese  alguma,  se  estabelecerá  qualquer  vínculo  empregatício
entre  os  seus  fiincionários  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 ftrtos praticados pelos seus empregados, resguardando-se seu
direito a eventuais ressarcimentos pelas companhias seguadoras.

18.5    Mediante    prévia    e    expressa    autorização    fomal    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 Analítica que integra o APENDICE 8 deste "Termo de Referência".

19.2  0s  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    fomecidos   pela
CONTRATADA.

19.4  Eventualmente  ou  em  caráter  excepcional,  a  CONTRATADA  poderá  solicitar  a
CONTRATANTE o desdobrainento 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  0 pagamento dos  serviços será efetuado no prazo estabelecido  no contrato,  após  a
apresentação da fatua correspondente ao período vencido, condicionado a conferência e
aceitação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

20. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS 0BRAS

20.1  A não ser em consequência de trabalhos extraordinários, não previstos neste "Temo
de  Referência",  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
"Temo  de  Referência",  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 pen'odo,
a Contratada deverá refazer, por sua própria conta, os serviços que apresentarem defeitos.
Uma  vez  corrigidos  tais  defeitos,  e  fomecidos  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,
fomalizando-se a aceitação através de "Temo Final de Entrega e Recebimento" .

20.1  Quando  do  recebimento  definitivo do  referido  contrato,  será devolvida a caução  a
CONTRATADA, pemanecendo, 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    inffingência    de    preceitos     legais     pertinentes,     o
CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
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•     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  temos  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 "Temo de Referência", das condições gerais que regerão o
Contrato, e das condições com que se ftrá 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 "Temo de Referência" e que regulam esse tipo de empreendimento.
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1.   CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se  do  projeto de  cobenura de quadra  poliesportiva a  ser implantada  nas
escolas   municipais  e  estaduais   nas  diversas   regiões  do   Brasil,   através  do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE.

0   referido   projeto  apresenta  uma  área  total   de  627   m2  de  área  coberta,
podendo ser adotado  para quadras já existentes com  dimensões  máximas de
16 m x 29 m, observados os detalhamentos técnicos do projeto.

Este   memorial   tem   por  objetivo  descrever  e   especificar  de  forma   clara   a
construção  da  estrutura  metálica,  cobertura  e  demais  instalações,  de  forma  a
complementar as informações contidas nos projetos.

Todos     os     materiajs     a     serem     empregados     na     obra     deverão     ser
comprovadamente     de     boa     qualidade     e     satisfazer     rigorosamente     as
especificações  constantes  neste  material  e  nos  respectivos  projetos.  Todos  os
serviços  deverão  ser  executados  em  completa  obediência  aos  princípios  de
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2.   SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá    ser   fixada,    em    local    visível,    placa    da   obra,    conforme    modelo
dispc)nibilizado pelo Governo Federal.

Deverá ser executado tapume de chapa de  madeira compensada de 6,0  mm,
com  altura mínima de 2,20  m  (conforme  NFl  18),  para impedir o acesso à obra
de estranhos ou  crianças que estejam em  horário escolar, já que esta obra de
cobertura será executada dentro das dependências da mesma.

3.   IVI0VIMENTO DE TERFIA

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de
acordo  com  as  Normas  Técnicas  Brasileiras  a  fim  estabelecer  as  cotas  de
níveis e condições previstas em projeto para execução da obra.

4.   FUNDAÇÃO

ApÓs  compactação  do  fundo  da  vala,  esta  deverá  estar  limpa  e  isenta  de
material  orgânico.  Deverá ser executada uma camada de concreto  magro com
5,0 cm de espessura, com traço 1 :4:8.

No  caso  da  fundação  dos  pilares  do  oitão,  será  do  tipo  direto,  por  blocos  de
concreto armado,  conforme dimensões em projeto.  Dependendo da resistência
do solo  (esta deverá ser definida antes da etapa de escavação),  poderá haver
a necessidade de se executar uma broca de 25 cm de diâmetro, por bloco, com
armação  longitudinal   de  aço  CA-50  com  diâmetro  de  s   mm   e  estribos  de
diâmetro 4,2 mm a cada 20 cm.

FUNDO  NACIONAL  DE  DESENVOLVIMENTO  DA EDUCAÇAO -FNDE
SBS, Q.2.  Bloco F,  Edifício FNDE,  70.070-929,  BrasíIía,  DF

Telefone: (61 ) 2022-4350 -site: www.fnde.gov.br



No caso da fundação dos  pilares dos  arcos,  será do tipo  dire(o,  por blocos de
concreto armado, com alargamento de base, conforme projeto.  Dependendo da
resistência  do  solo  (esta  deverá  ser  definida  antes  da  etapa  de  escavação),
poderá haver a necessidade de se executar duas brocas de 25 cm de diâmetro,
por  bloco,  com  armação  longitudinal  de  aço  CA-50  com  diâmetro  de  smm  e
estribos de 4,2mm a cada 20 cm.

Todos  os  blocos  de  fundação  serão  interligados  por  uma  viga  baldrame  com
seção transversal de dimensões de 20 x 20 cm.

Nos blocos e viga baldrame serão utilizados concreto com fck de 20 Mpa e aço
CA50   nos  diâmetros     5,   8  e     e   10   mm,   conforme  disposjção  em   projeto
estrutural.

5.   ESTF]UTUF}A METÁLICA E C0BEFtTUFtA

As  ligações  da  estrutura  metálica  serão  soldadas,  e  todos  os  periis  metálicos
utilizados  deverão  ser  do  tipo  aço  estrutural  ASTM  A-36.  Seguem  abaixo  os
perfis utilizados:

Pertil ''U"  150 x 32 x 3,35 mm;
Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm;
Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm;
Perfil  "U"  130 x 50 x 2,65 mm;
Perfil  "L" 35 x 35 x 2,25 mm;
Perfil "L" 35 x 35 x 2,25  mm;
Terça tipo cartola 70 x 40 x 20 x 2 mm;
Ferro redondo de  1/2";
Mão francesa em "U" 32 x 32 x 2 mm;
Chapa plana 320 x 400 x s mm.

Todos  os  perfis  metálicos,  após  limpeza,  deverão  receber  pintura  prime  anti-
corrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento.

Todos os  pilares  receberão  enchimento de  concreto com  fck de 20  Mpa até  a
altura  de  2,0  m,   e  pintura  sobre  a  superfície  de  concreto  na  cor  amarela,
conforme projeto arquitetônico e figura  1.

A   cobertura   será   em   forma  de   arco,   com   a   utilização   de   telhas   de   aço
galvanizado  ondulada  de  0,5  mm  de  espessura,  com  pintLira  eletrostática,  na
cobertura e  nos  fechamentos  laterais.  As  cores  das  telhas  deverão  seguir  as
especificações   constantes   no   projeto   arquitetônico,   sendo   utilizada   a   cor
amarela,  conforme figura  1.

Figura 1 : cor amarela para pintura sobre concreto e telhas de aço.
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Utilizar  telhas  translúcidas  em  fibra  de  vidro  reforçada  com  f ios  de  nylon  e
poliéster,    com    espessura    de    1,2    mm,    conforme    indicado    no    projeto
arquitetônico.

6.   lNSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A  instalação  elétrica  obedece  ao  projeto e  às  normas da ABNT.  A f iação  será
de cobre,  com  revestimento anti-chama,  sendo a distribuição aparente  através
de eletrodutos de aço galvanizado. 0 quadro de distribuição será de sobrepor e
a ligação das lâmpadas será através dos próprios disjuntores.

As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.

A    fixação    dos    eletrodutos    e    luminárias    deverão    garantir   segurança    e
alinhamento.

Os quatro pilares de canto serão aterrados,  com  hastes tipo Coopperweld 5/8"
de 3,00 m de comprimento.

7.  SERVIÇOS DIVERSOS

Durante  a  obra  deverá  ser  feito  periodicamente  remoção  de  todo  entulho  e
detritos que venham a se acumular no local.

Ao  f inal  da  obra  deverá  haver  especial  cuidado  em   se  remover  quaisquer
detritos  ou  salpicos  de  concreto  endurecido  no  piso  ou  demais  equipamentos
da quadra.

FUNDO  NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇAO -FNDE
SBS, Q.2,  Bloco F,  Edif ícíci FNDE,  70.070-929,  Brasília,  DF

Telefone:  (61 ) 20224350 -site: www.fnde.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAI, DE GRAJAÚ (MA)

A2            SEsl

A3              SENAI

A4            INCRA

A5           SEBRju

A6            SAIÁRIO EDUCAÇÁO

A7            SEGURO CONTRA AC`DENTES  DE TRABALHO

AS             FGTS

1,5                                               1,5                                               ].5

1]1

0,2                               0,2                               o,2

0.6                             0,6                             0.6

2.5                                   2.5                                   2,5

333

82            FERIADOS

888

83            AUXÍLIO ENFERMDADE

84             i 3° SALÁRIO

85             LICENÇA PATERNIDADE

86            FALTAS JUSTIFICADAS

87            DIAS  DE CHUVAS

C2            AVISO PRÉVIO TRABALHADO

C3             FÉRIAS (INDENIZADAS)

C4            DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA

NÃO NCIDE                3,95               NÃO INCIDE

0,89                            0,69

10,73                               8,33

0,07                          0,06

0.56                             0,72                             0,56

NÃo "cn)E              1,46              NÃo lNcn)E

0,11                                  0,09

4.53                               5 ,83                               4`53

3,09                            3]98                            3,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ (MA)

Obra ID 27755, Cobertura de Quadra Pequena da Expoagra
Preço base: Sinapi 09/2022 -Maranhão -Desonerado

IMPOSTOS / TRIBUTOS

1.1                               ISS                                                                                                      ISS

1. 2                  COFINS                                                                    COFINS

1.3                          PIS                                                                                         PIS

1.4                      DES                                            Taxa de desoneramento da FOPAG

2.                                                                                  OUTRAS DESPESAS

2.1                       AC                                                          Administração central

2.2                       SG                                                             Seguros e Garantias

2.3                         R                                                                     Taxa de Riscos

2.4                       DF                                            Despesas Financeiras (capital de giro)

2.5L

BD]=      {1+Ac+SG+R}   *£I+aF}  *   {1+u

{1 - lss - OOFms - FHS - DES}



•     .    .`:&.=.     .

DEUS  PROVERÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

CNPJ/MF 06377063000148
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Site: www.eraiau.ma.gov.br / E-ma.il: cplwaiau@hotmail.com

TOMADA DE PREÇO N° 02/2023 -CPLH'MG

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°            /2023 -PMG
TERMO           DE           CONTRATO
FIRMAD0 ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG E
A                                                   FIRMA

PARA
EXECUÇÃO     DE .............     SOB     0
REGIME   DE   EMPREITADA  POR
PREÇO   GLOBAL   NOS   TERMOS
D0    EDITAL    DE    TOMADA    DE
PREÇO N° XXX/XXXX - CPL"G.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG, entidade de direito público, inscrita
no  CNPJ  sob  o  N°  ..................,  com  sede  na  cidade  de  Grajaú  "A,  1ocalizada  na  Rua
Patrocínio Jorge, n° 05, neste ato representada pelo seu Prefeito , o Sr .----------------------------
---------, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n° -----------
---  e  RG  n°  -----------------,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATANTE,  e  do

outro   lado   a   Empresa
estabelecida    à    Rua

inscrita   no   CNPJ   sob   o   n°

cz.vi./,  profissõo),  portador(a)  do  CPF  n°
domiciliado(a)     à     Rua

representada    por     seu(ua)

(descrever nome, nacionalidade. estado
e  RG  n°                ,  residente  e

doravante     denominada

simplesmente   CONTRATADA,   submetendo-se   as  partes   às  disposições  constantes  nos
termos da Lei n° 8.666, de 21  de junho de  1993, da Lei n°  10.520, de  17 de julho de 2002, da
Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  vigente  e  do  Decreto  n°  7.983,  de  s  de  abril  de  2008,
aplicando-se também os procedimentos deteminados pela Lei Complementar  123/2006 e na
Lei  n°  8.078,  de  1990  -  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  resolvem  celebrar  o  presente
Contrato  para  execução   de  deteminada  obra,  tendo  em  vista  o  resultado  da  licitação

procedida na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° _/2023 - CPLffMG, oriunda do
Processo Administrativo n° _- Sec. _, Adjudicação datada de _/_/_ e Homologação
datada de     /    /2023,  mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJET0

1.1.  0                 objeto                 do                 presente instrumento                é                a

que      será     prestado     nas

T P n®  02/2023 - CPIJPMG/MA
Editd-TomadadePreçosCompras-HabilitaçãoCompleta-pariicipaçaoampla(msJgemd.preféhhciancstepoii®)-LC147B014-LeiFedeún°8666m3



mjn"+m.mE`EE:M

DEUS  PROVERÁ

PREFEITURA MUNICIPAL 1» GRAJAÚ

CNPJ" F 06377063000148
Rua  Patrocínio Jorge, 05 -Centro -CEP 65.940-000

Site: www.Êraiau.rna.gov.br /  E-mail: cDl-Êraiau@hotmail.com

condições   estabelecidas   no   Projeto   Básico   e   demais   documentos   técnicos   que   se
encontram  anexos  ao  lnstrumento  Convocatório  do  certame  que  deu  origem  a  este
instrumento contratual.

1.2.  Este  Termo  de  Contrato  vincula-se  ao  lnstrumento  Convocatório  do  Edital  em
epígrafe  e   seus  anexos,  identificado  no  preâmbulo  acima,  e  à  proposta  vencedora,
independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA

2.1. 0 prazo de vigência deste Temo de Contrato é aquele fixado no Edital, isto é, até
12 (DOZE) MESES, com início a partir da assinatura do contrato.

2.2.  A   vigência   poderá  ultrapassar   o   exercício   financeiro,   desde   que   as   despesas
referentes à contratação  sejam integralmente empenhadas até 31  de dezembro, para fins
de   inscrição   em  restos  a  pagar,   confome   Orientação  Nomativa  AGU  n°   39,   de
09/ 12/201 1 .

2.3. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da ordem de serviço e
durará 120 dias, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - D0 VALOR D0 CONTRATO

3 . 1 .  0 valor total da contratação é de RS .......... ( ..... )

3.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas
decorrentes  da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,
trabalhistas,   previdenciários,   fiscais   e   comerciais   incidentes,   bem   como   taxas   de
licenciamento, administração, fiete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

3.3. 0 valor consignado neste Temo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser
corrigido   anualmente   mediante   requerimento   da  contratada,   observado   o   interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do índice INPCou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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4.1. As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em  dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na
classificação abaixo:

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. 0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscalffatura contendo o detalhamento das atividades executadas e
dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Os  pagamentos  decorrentes  de  despesas  cujos valores  não  ultrapassem  o  limite  de

que trata o inciso  11 do art.  24 da Lei  8.666, de  1993, deverão ser efetuados no prazo de
até  5(cinco)  dias  úteis,  contados  da  data  da  apresentação  da  Nota  Fiscalffatua,  nos
temos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de  1993.

5.3. A  apresentação  da Nota  Fiscal/Fatura deverá ocorrer  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir.

5.4. A  Nota  Fiscal/Fatura  será  emitida  pela  Contratada  de  acordo  com  os  seguintes

procedimentos:

5.4.1. Ao  final  de   cada  etapa  da  execução   contratual,  confome  previsto  no
Cronograma  Físico-Financeiro,  a  Contratada  apresentará  a  medição  prévia  das
atividades  executadas  no  período,  através  de  planilha  e  memória  de  cálculo
detalhada.

5.4.2. Uma etapa  será  considerada efetivamente  concluída quando  as  atividades

previstas   para    aquela   etapa,   no    Cronograma   Físico-Financeiro,    estiverem
executadas em sua totalidade.

5.4.3. Juntamente   com   a   primeira   medição,   a   Contratada   deverá   apresentar
comprovação de matricula da obra junto à Previdência Social - CEI.

5.5. A  Contratante terá o  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  contados  a partir  da data da
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia
relatada   pela   Contratada,   bem   como   para   avaliar   a   confomidade   das   atividades
executadas,   inclusive   quanto   à   obrigação   de   utilização   de   produtos   e   subprodutos
florestais de comprovada procedência legal.
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5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer
das   responsabilidades   contratuais,   nem   implica   aceitação   definitiva   das   atividades
executadas.

5.7. Após  a  aprovação,  a  Contratada  emitirá  Nota  Fiscalffatua  no  valor  da  medição
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição  de serviços e de memória de
cálculo detalhada.

5.8. 0  pagamento  somente  será efetuado  após  o  "atesto",  pelo  servidor competente,  da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada,  acompanhada  dos  demais  documentos
exi gidos neste instrumento contratual.

5.9. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da confomidade da
Nota   Fiscal/Fatura   apresentada   pela   Contratada   com   as   atividades   efetivamente
executadas,   bem   como   às   seguintes   comprovações,   que   deverão   obrigatoriamente
acompanhá-la:

5.9.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo  de
Serviço  e  Previdência  Social)  e  da regularidade  trabalhista,  correspondentes  ao
mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente
vinculados  à  execução   contratual,   quando  não   for  possível   a  verificação   da
regularidade dos mesmos no  Sistema de  Cadastro de Fomecedores da Prefeitura
Municipal  de  Grajaú  ,  SICAF  ou  outro  equivalente  (guia  de  recolhimento  de
comprovação do INSS e FGTS a partir de 30 dias de execução da obra);

5.9.2. Da regularidade fiscal,  constatada através de consulta "on-1ine"  ao  SICAF
ou  outro   equivalente,   ou  na  impossibilidade   de  acesso   ao  referido   Sistema,
mediante  consulta aos  sítios eletrônicos oficiais  ou à documentação mencionada
no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

5.10. 0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado  o "atesto" pelo  servidor
competente,  condicionado  este ato à verificação  da conformidade da Nota Fiscalff atua
apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscalffatura ou dos documentos pertinentes
à  contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como  por
exemplo,    obrigação    financeira    pendente,    decorrente    de    penalidade    imposta    ou
inadimplência,   o  pagamento   ficará  sobrestado   até  que  a  Contratada  providencie   as
medidas   saneadoras.   Nesta   hipótese,   o   prazo   para   pagamento   iniciar-se-á   após   a
comprovação   da  regularização   da   situação,   não   acarretando   qualquer   ônus   para   a
Contratante.

5.12. Será  efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à  irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
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5.12.1. não produziu os resultados acordados;

5.12.2. deixou  de  executar as  atividades  contratadas,  ou  não  as  executou  com  a

qualidade mínima exigida;

5.12.3. deixou   de   utilizar   os   materiais   e   recursos   humanos   exigidos   para   a
execução  do   serviço,  ou  utilizou-os  com  qualidade  ou  quantidade  inferior  à
demandada.

5.13. Será considerada data do pagamento o  dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

5 .14. Antes de cada pagamento à contratada, poderá será realizada consulta ao Sistema de
Cadastro  de  Fomecedores de  Grajaú (ou cadastro  equivalente ou certidões online) para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.15. Constatando-se,  junto  ao  Sistema  de  Cadastro  de  Fomecedores,  a  situação  de
irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no

prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.16. Não   havendo   regularização   ou   sendo   a   defesa   considerada   improcedente,   a
contratante  deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como qumto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir
o recebimento de seus créditos.

5.17. Persistindo  a irregularidade,  a contratante  deverá adotar as medidas  necessárias  à
rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  asseguada  à
contratada a ampla defesa.

5.18. Havendo    a    efetiva    execução    do    objeto,    os    pagamentos    serão    realizados
nomalmente,   até  que   se  decida  pela  rescisão   do  contrato,   caso   a  contratada  não
regularize  sua  situação junto  ao  Sistema  de  Cadastro  de  Fomecedores  de  Grajaú    ou
cadastro  equivalente  -  isto  é,  deve-se  manter  as  condiçõ.es  de  habilitação  do  Edital,
especialmente a regularidade fiscal.

5.19. Somente  por  motivo  de  economicidade,  segurança  nacional  ou  outro  interesse

público  de  alta  relevância,  devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,  pela  máxima
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no Sistema de Cadastro de Fomecedores de Grajaú .

5.20. Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31  da Lei n. 8.212, de  1993.
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5.20.1. A  Contratada regulamente  optante  pelo  Simples Nacional  não  sofrerá a
retenção  tributária  quanto  aos  iinpostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele
regime.   No   entanto,   o   pagamento   ficará   condicionado   à   apresentação   de
comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento
tributário favorecido previsto na Lei Complementar n.123, de 2006.

5.20.2. Quanto  ao  lmposto  sobre  Serviços  de  Qualquer Natureza  (ISSQN),  será
observado   o   disposto   na   Lei   Complementar   n°   116,   de   2002,   e   legislação
municipal aplicável.

5.21. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de pagamento,  desde  que  a Contratada não tenha
concorrido, de alguma foma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fómula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001643 8, assim apurado:

I - (TX) I -(6/100) / 365 I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃ0

6.1. 0   acompanhamento   e   a   fiscalização   da   execução   do   contrato   consistem   na
verificação   da   confomidade   da  prestação   dos   serviços,   dos   materiais,   técnicas   e
equipamentos empregados, de  foma a assegurar o perfeito cumprimento do  ajuste,  que
serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na foma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.2. 0   representante   da   Contratante   deverá   ter   a   qualificação   necessária   para   o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

6.3. A verificação  da adequação  da prestação  contratada deverá ser realizada com base
nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este contrato.

6.4. A   fiscalização   do   contrato,   ao   verificar   que   houve   subdimensionamento   da

produtividade   pactuada,   sem   perda   da   qualidade   na   execução   do   serviço,   deverá
comunicar  à  autoridade  responsável  para  que  esta  promova  a  adequação  contratual  à
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produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de  alteração  dos valores
contratuais previstos no §  1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.5. A  confomidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na  execução  dos
serviços deverá ser verificada jmtamente com o documento da Contratada que contenha
a relação  detalhada dos  mesmos,  de  acordo  com  o  estabelecido  nos  projetos  e  demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato,
infomando  as  respectivas  qumtidades  e  especificações  técnicas,  tais  como:   marca,

qualidade e foma de uso.

6.6. 0   representante   da   Contratante   deverá   promover   o   registro   das   ocorrências
verificadas,  adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas
contratuais, confome o disposto nos §§  1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de  1993.

6.7. 0  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas

pela  Contratada,   sobretudo   quanto   às  obrigações   e   encargos   sociais   e  trabalhistas,
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Temo de Contrato e na
legislação  vigente,  podendo  culminar  em  rescisão  contratual,  confome  disposto  nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.8. A   fiscalização   da   execução   abrange,   ainda,   outras   rotinas   deteminadas   em
nomatização específica.

6.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,  ou emprego de material  inadequado ou de

qualidade   inferior   e,   na   ocorrência   desta,   não   implica   em   corresponsabilidade   da
Contratante  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  confomidade  com  o  art.  70  da  Lei  n°
8.666, de  1993.

7. CLÁUSULA OITAVA -OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os temos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente  designada,  anotando  em registro  próprio  as  falhas  detectadas,  indicando
dia,   mês   e   ano,   bem   como   o   nome   dos   empregados   eventualmente   envolvidos,
encaminhandoosapontamentosàautoridadecompetenteparaasprovidênciascabíveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, Íàlhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção,certificando-sedequeassoluçõesporelapr.opostassejamasmaisadequadas;
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7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, confome cronograma
fisico-financeiro;

7.5. Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  fatura  de  serviços  da
Contratada;

7.6. Fomecer por escrito as infomações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

7.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

7.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuadoria Geral do Município de
Grajaú   -   MA   para   adoção   das   medidas   cabíveis   quando   do   descumprimento   das
obrigações pela Contratada;

7.9. Arquivamento,   entre   outros  documentos,   de  projetos,  "as  built",   especificações
técnicas,  orçamentos,  temos  de  recebimento,  contratos  e  aditamentos,  relatórios  de
inspeçõestécnicasapósorecebimentodoserviçoenotificaçõesexpedidas;

7.10. Exigir  da  Contratada  que  providencie  a  seguinte  documentação  como  condição
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, g!!an±gjbrj2£asQ:

7.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

7.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

7.10.3. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço,
tendo em vista o direito asseguado à Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93  e
no art.  12 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8. CLÁUSULA NONA -I)AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar cada uma das fases do  empreendimento,  com a alocação  dos  empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fomecendo e utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis
com  as  especificações  contidas  nos  projetos  e  demais  documentos  técnicos  anexos  ao
instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir,  remover ou substituir,  às  suas expensas, no total  ou em parte,  no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitosouincorreçõesresultantesdaexecuçãooudosmateriaisempregados;

8.3. Manter os empregados nos horários predeteminados pela Contratante;

8.4. Responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução  do  objeto,  de
acordo com os artigos  14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de  1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
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no  edital,  ou  dos  pagamentos  devidos  à  Contratada,  o  valor correspondente  aos  danos
soíridos;

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em confomidade com as nomas e deteminações em vigor;

8.6. Apresentar os  empregados devidamente  identificados por meio  de  crachá,  além  de

provê-1os com os Equipamentos de Proteção lndividual - EPI;

8.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;

8.8. Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,   sociais,  previdenciárias,
tributáriaseasdemaisprevistasnalegislaçãoespecífica,cujainadimplêncianãotransfere
responsabilidade à Contratante ;

8.9. Atender   às   solicitações   da   Contratante   quanto   à   substituição   dos   empregados
alocados,noprazofixadopelafiscalizaçãodocontrato,noscasosemqueficarconstatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, confome descrito neste
instrumento contratual;

8.10. Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas  lntemas  da
Contratante;

8.11. Instruir   seus   empregados   a   respeito   das   atividades   a   serem   desempenhadas,
alertando-os  a  não   executarem  atividades  não  abrangidas  pelo  contrato,   devendo   a
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar
desvio de fimção;

8.12. Relatar  à  Contratante  toda  e  quàlquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da
execuçãodoempreendimento,inclusiveaalteraçãodesupervisoresdaobra;

8.13. Não pemitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem pemitir a utilização do
trabalhodomenordedezoitoanosemtrabalhonotumo,perigosoouinsalubre;

8.14.Manterdurantetodaavigênciadocontrato,emcompatibilidadecomasobrigações
assumidas,todasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasnalicitação;

8.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;

8.16. Manter  preposto  aceito  pela  Contratante  nos  horários  e  locais  de  prestação  de
serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões
compatíveis com os compromissos assumidos;
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8.17. Cumprir,   além  dos  postulados  legais  vigentes  de   âmbito   federal,   estadual   ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;

8.18. Instniir   os   seus   empregados,   quanto   à  prevenção   de   incêndios   nas   áreas   da
Contratante;

8.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fomecendo todos
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8.20. Comunicar ao  Fiscal do contrato, no prazo de 24  (vinte e quatro) horas,  qualquer
ocorrência anomal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.21. Prestar todo esclarecimento ou infomação  solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.22. Paralisar, por deteminação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros.

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

8.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

8.25. Providenciar  junto   ao   CREA  e/ou  ao   CAU-BR  as  Anotações   e  Registros   de
Responsabilidade  Técnica referentes ao objeto  do  contrato  e  especialidades pertinentes,
nos temos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.26. Obter  jmto  ao  Município,  conforme  o  caso,  as  licenças  necessárias  e  demais
documentos e autorizações exigíveis, na foma da legislação aplicável;

8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,

para que a Administração possa utilizá-1o de acordo com o previsto neste Projeto Básico
e seus anexos, confome artigo  111  da Lei n° 8.666, de  1993;

8.28. Assegurar à CONTRATANTE:

8.28.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre  as  eventuais  adequações  e  atualizações  que  vierem  a  ser realizadas,  logo
após   o   recebimento   de   cada  parcela,   de   foma  pemanente,   pemitindo   à
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
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8.28.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas,
da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
na    execução     do     contrato,     inclusive     aqueles     produzidos     por    terceiros
subcontratados,  ficando  proibida  a  sua  utilização  sem  que  exista  autorização
expressa  da  Contratante,  sob  pena  de  multa,  sem  prejuízo  das  sanções  civis  e

penais cabíveis.

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

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às nomas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos,  mantendo  sempre limpo  o  local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.31. Submeter   previamente,   por   escrito,   à   Contratante,   para   análise   e   aprovação,

quaisquer mudanças nos  métodos  executivos  que  fiijam  às  especificações  do  memorial
descritivo.

8.32. Elaborar   o   Diário   de   Obra,   incluindo   diariamente,   pelo   Engenheiro   preposto
responsável, as infomações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número
de  fimcionários,  de  equipamentos,  condições  de  trabalho,  condições  meteorológicas,
serviços  executados,  registro  de  ocorrências  e  outros  fatos  relacionados,  bem  como  os
comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

8.33. Refazer,   às   suas   expensas,   os   trabalhos   executados   em   desacordo   com   o
estabelecido  no  instruinento  contratual,  no  Projeto  Básico  e  seus  anexos,  bem  como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo

prazo   de  05   (cinco)  anos,  contado  da  data  de  emissão  do  Temo  de  Recebimento
Definitivo.

8.34. Observar  as  diretrizes,  critérios  e  procedimentos  para  a  gestão  dos  resíduos  da
construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, com as alterações da
Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -CONAMA, confome
artigo  4°,  §§  2°  e  3°,  da  lnstrução  Nomativa  SLTI/MPOG  n°  1,  de  19/01/2010,  nos
seguintes temos :

8.34.1. 0 gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer
às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

8.34.2. Nos  termos  dos  artigos  3°  e   10°  da  Resolução  CONAMA  n°  307,  de
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente
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adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.1. resíduos  Classe  A  (reutilizáveis  ou  recicláveis  como  agregados):
deverão    ser   reutilizados   ou   reciclados   na   foma   de   agregados,   ou
encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para
usos Íútuos;

8.34.2.2. resíduos Classe 8 (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados,   reciclados   ou   encaminhados   a   áreas   de   amazenamento
temporário,   sendo   dispostos   de   modo   a  pemitir   a   sua  utilização   ou
reciclagem Íútua;

8.34.2.3. resíduos   Classe   C   ®ara   os   quais   não   foram   desenvolvidas
tecnologias  ou  aplicações  economicamente  viáveis  que  pemitam  a  sua
reciclagem/recuperação):     deverão    ser    amazenados,    transportados    e
destinados em confomidade com as nomas técnicas específicas;

8.34.2.4. resíduos   Classe   D   ®erigosos,   contaminados   ou   prejudiciais   à
saúde):  deverão  ser  armazenados,  transportados,  reutilizados  e  destinados
em confomidade com as nomas técnicas específicas.

8.34.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários
da  contratação  em  aterros  de  resíduos  sólidos  ubanos,  áreas  de  "bota  fora",
encostas,  corpos  d'água,  lotes  vagos  e  áreas  protegidas  por  Lei,  bem  como  em
áreas não licenciadas;

8.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

8.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere  ou  emita  matéria  para  a  atmosfera,   por  emissão  pontual  ou  fugitiva,
utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão
de   poluentes   admitidos   na  Resolução   CONAMA  n°   382,   de   26/12/2006,   e
legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.35.2. Na execução contratual, confome o caso, a emissão de ruídos não poderá
ultrapassarosníveisconsideradosaceitáveispelaNormaNBR-10.151-Avaliação
do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas -ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
-  Níveis  de  Ruído  para  conforto  acústico,  da  Associação  Brasileira  de  Nomas

Técnicas  -  ABNT,  nos  temos  da  Resolução  CONAMA  n°  01,  de  08/03/90,  e
legi slação correlata;

8.35.3. Nos termos do artigo 4°,  §  3°,  da lnstrução Nomativa SLTI/MPOG n°  1,
de    19/01/2010,   deverão    ser   utilizados,    na   execução   contratual,   agregados
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reciclados, sempre que existir a oferta de tais materi<ris, capacidade de suprimento
e  custo  inferior  em  relação  aos  agregados  natuais,  inserindo-se  na planilha  de
fomação de preços os custos correspondentes;

8.36. Responder  por  qualquer  acidente  de  trabalho  na  execução  dos  serviços,  por  uso
indevido  de  patentes  registradas  em  nome  de  terceiros,  por  danos  resultantes  de  caso
fortuito  ou  de  força maior,  por  qualquer  causa  de  destruição,  danificação,  defeitos  ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus fimcionários ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via públicajunto à obra.

8.37. Realizar,  conforme  o  caso,  por meio  de  laboratórios  previamente  aprovados  pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle
de  qualidade  dos  materiais,  serviços  e  equipamentos  a  serem  aplicados  nos  trabalhos,
conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos;

8.38. Providenciar,  confome  o  caso,  as  ligações  definitivas  das  utilidades  previstas  no

projeto  (água,  esgoto,  gás,  energia  elétrica,  telefone,  etc.),  bem  como  atuar junto  aos
órgãos  federais,  estaduais  e  municipais  e  concessionárias  de  serviços  públicos  para  a
obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex. : Habite-se,
Licença Ambiental de Operação, etc.);

8.39. Quando  não  for possível  a verificação  da regularidade no  Sistema de Cadastro  de
Fomecedores -  SICAF,  a empresa contratada  cujos  empregados  vinculados  ao  serviço
sejam  regidos  pela  CLT  deverá  entregar  ao   setor  responsável  pela  fiscalização   do
contrato os seguintes documentos:  1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões

que  comprovem  a regularidade  perante  as  Fazendas  Estadual,  Distrital  e  Municipal  do
domicílio  ou  sede  do  contratado,  conforme  exigido  no  instrumento  convocatório;  4)
Certidão   de   Regularidade   do   FGTS   -   CRF;   e   5)   Certidão   Negativa   de   Débitos
Trabalhistas -CNDT;

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

8.41. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a
assinatura  do  contrato,  a  contratada  deverá  participar  de  reunião  inicial,  devidamente
registrada  em  Ata,  para  dar  início  à  execução  do  serviço,  com  o  esclarecimento  das
obrigações   contratuais,   em   que   estejam   presentes   os   técnicos   responsáveis   pela
elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da área requisitanteg o preposto da empresa e os

gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

8.42. Deve manter as condições de Habilitação, em especial o art. 55 da Lei 8.666/93.
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9. CLÁUSULA DÉCIMA -DA SUBCONTRATAÇÃ0

10.1. É  pemitida  a  subcontratação  parcial  do  objeto,  até  01imite  de  30  %  (trinta  por
cento) do valor total do contrato.

10.2. A subcontratação  depende de  autorização prévia da Contratante,  a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técrica necessários para a
execução    do    objeto,    bem    como    verificar    os    demais    requisitos    de    habilitação
eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

10.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, pemanece a responsabilidade integral da
Contratada   pela   perfeita   execução   contratual,   cabendo-lhe   realizar   a   supervisão   e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante

pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  conespondentes  ao  objeto  da
subcontratação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete  infiação  administrativa nos temos  da Lei  n°  8.666,  de  1993  a Contratada

que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;  ensejar o  retardamento da execução  do  objeto;  fiaudar na execução  do
contrato;  comportar-se  de  modo  inidôneo;  cometer  fiaude  fiscal;  ou  não  mantiver  a

proposta;

11.2. A   Contratada  que   cometer  qualquer  das  infrações   acima  discriminadas   ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. advertência por  Íàltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem

prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2. multa moratória de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação
da garantia (seja para reforço  ou por ocasião  de prorrogação),  aplicar-se-á
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 25  (vinte e cinco)  dias autorizará a Administração contratante a

promover a rescisão do contrato;

11.2.2.2. as   penalidades   de   multa   decorrentes   de   fatos   diversos   serão
consideradas independentes entre si.

11.2.3. multa  compensatória de  até  10  %  (dez por  cento)  sobre  o  valor total  do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
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11.2.3.1. em caso de inexecução parcial,  a multa compensatória, no mesmo

percentual   do   subitem   acima,   será   aplicada   de   forma   proporcional   à
obri gação inadimplida;

11.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade   administrativa   pela   qual   a   Administração   Pública   opera   e   atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

11.2.5. 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,  que  será concedida sempre que  a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do
subitem anterior;

11.3. A aplicação de multa não  impede que a Administração rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

11.4. A  recusa  injustificada da Adjudicatária  em  assimr  o  Contrato,  após  devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total
do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

11.6. Também fica sujeita às penalidades do art.  87,111 e IV da Lei n° 8.666, de  1993, a
Contratada que :

11.6.1. Tenha sofiido condenação defmitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a ffustrar os objetivos da licitação;

11.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

11.7. A   aplicação   de   qualquer   das   penalidades   previstas   realizar-se-á   em   processo
administrativo   que   assegurará   o   contraditório   e   a   ampla   defesa   observando-se   o

procedimento previsto  na Lei  n°  8.666,  de  1993,  e  subsidiariamente  na Lei n° 9.784,  de
1999.

11.8. A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,1evará  em  consideração  a

gravidade da conduta do inflator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.9. As  multas  devidas  e/ou  prejuízos  causados  à  Contratante  serão  deduzidos  dos
valores  a serem pagos,  ou recolhidos em favor da União,  ou deduzidos  da garantia,  ou
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ainda,   quando   for   o   caso,   serão   inscritos   na   Dívida   Ativa   da   União   e   cobrados

judicialmente.

11.9.1. Caso  a  Contratante  detemine,  a  multa  deverá  ser  recolhida  no  prazo
máximo  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação
enviada pela autoridade competente.

11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.11. As   sanções   aqui   previstas   são   independentes  entre   si,   podendo   ser  aplicadas
isoladas  ou,  no  caso  das  multas,  cumulativamente,  sem  prejuízo  de  outras  medidas
cabíveis.

12. CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  -DO   REGIME   DE   EXECUÇÃO   E  DAS
ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais  alterações  contratuais  reger-se-ão  pela  disciplina  do  art.  65  da  Lei  n°
8.666, de  1993.

\2.2. 0 contrato será realizado por  execução indireta,  sob o regime de empreitada por

preço global.

12.3. 0  serviço  adicionado  ao  contrato  ou  que  sofia  alteração  em  seu  quantitativo  ou

preço  deverá apresentar preço unitário inferior ao preço  de referência da Administração
Pública  divulgado  por  ocasião  da  licitação,  mantida a proporcionalidade  entre  o  preço

global  contratado  e  o  preço  de  referência,  ressalvada  a  exceção  prevista  no  subitem
anterior e respeitados os limites do previstos no §  1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de  1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA -DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA D0 CONTRATO

13.1. É  admissível  a  fiisão,  cisão  ou  incorporação  da  contratada  corn/em  outra  pessoa

jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela nova pessoa jurídica todos  os  requisitos  de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar  ou  utilizff  este  Temo  de  Contrato  para  qualquer  operação
financeira;
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14.1.2. Interromper    a    execução    dos    serviços/atividades    sob    alegação    de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DECIMA QUARTA -DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Quando  as obras e/ou serviços contratados  forem concluídos,  caberá à Contratada
apresentar comunicação  escrita infomando  o  fato  à fiscalização  da Contratante,  a qual
competirá, no prazo de até  15  (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para
fins de recebimento provisório.

15.1.1.  0   recebimento   provisório   também   ficará   sujeito,   quando   cabível,   à
conclusão  de  todos  os  testes  de  campo  e  à  entrega  dos  Manuais  e  lnstruções
exigíveis.

15.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas,

por   meio   de   profissionais   técnicos   competentes,   acompanhados   dos   profissionais
encarregados  pela  obra,   com  a  finalidade  de  verificar  a  adequação   dos   serviços  e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.2.1. Após tal inspeção,  será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02

(duas) vias de igual teor e foma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as
eventuai s pendências verificadas.

15.2.2. A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  conigir,  remover,  reconstmir  ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou inconeções resultantes da execução ou materiais empregados,
cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que
sejam  sanadas todas as  eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Temo de Recebimento Provisório.

15.3. 0  Terino  de  Recebimento  Definitivo  das  obras  e/ou  serviços  contratados  será
lavrado em até  15  (quinze) dias após a lavratura do Temo de Recebimento Provisório,

por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido
devidamente   atendidas   todas   as   exigências   da   fiscalização   quanto   às   pendências
observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à
falta  de  pagamento  a operários  ou  fomecedores  de  materiais  e  prestadores  de  serviços
empregados na execução do contrato.

15.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo  anterior não  ser

procedida   tempestivamente,   reputar-se-á   como   realizada,   consumando-se   o
recebimento  definitivo  no  dia  do  esgotamento  do  prazo,  desde  que  o  fato  seja
comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
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15.3.2. 0 recebimento  definitivo  do  objeto  licitado  não  exime  a Contratada,  em

qualquer época,  das  garantias concedidas  e  das  responsabilidades  assumidas  em
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n°  10.406, de 2002).

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -RESCISÃ0

15.1.          O presente Temo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art.  78  da Lei  n°  8.666,  de  1993,  com  as  consequências  indicadas  no  art.  80  da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Temo de Referência, anexo do
Edital.

15.2.          Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3.          A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4.          O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

15.4.1.       Balanço    dos    eventos    contratuais   já    cumpridos    ou    parcialmente
cumpridos em relação ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2.      Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos;

15.4.3.       Indenizações e multas.

16.       CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃ0

16.1.          Incumbirá  à  Contratante  providenciar  a  publicação  deste   instrumento,  por
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17.       CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-FORO

17.1.          O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Temo de
Contrato será o da Comarca de Grajaú - MA.

Para fimeza e validade do pactuado, o presente Temo de Contrato foi lavrado em duas

(dus) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

de de 2023

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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TOMADA DE PREÇO NO 02/2023 -CPLmMG
ANEX0 111

MODEL0 DE DECLARAÇÃO DE VISITA A0 LOCAL DA OBRA

Atestamos para fms de participação na TOMADA DE PREÇO n.° XXX/XXXX

-  CPLmMG,  que  o  (Profissional)

técnico da Empresa

de  engenharia

CREA/         no responsável

esteve visitmdo o local onde  será realizado os seiviços

em  conformidade  com  o  projeto  básico  padrão  -

ANEX0 I -que integra este Ato Convocatório deste Edital, objeto da presente licitação,

tomando conhecimento das condições locais.

Local, data e assinatuas.

(nomedoRepresentanteTécnicodaPMGcompetentepelavisitacomadevida
identificação e qualificação).
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ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO n° 02/2023 - CPLmMG

Prezados Senhores,

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

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONEffAX:

ENDEREÇ O ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

DESCRIÇÃO DO 0BJETO UNID. QUANT.
VALOR VALOR

UNITÁRIO TOTAL

2. PRAZ0 DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFOEMAÇÕES D0 REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ 0 CONTRAT0 0Yome,
RG, CPF, Endereço)

Grajaú (MA), _ de

Assinatura do representante legal da empresa

n®  02/2023 -Cpl/PMG/MA
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TOMADA I)E PREÇOS N° 02/2023 - CPL"G
ANEXO IX

DECLAmçÃo

Ref.: TOMADA DE PREÇO XXX/XXXX - CPLmMG

A    empresa

intemédio de seu representante legal o (a) Sr(a)

inscrita    no     CNPJ     n° ................,     por

portador (a)

da Cl  n° ...................  e  do  CPF  n°  .......................,  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  lnciso  V  do  Art.  27  da Lei  n°  8.666,  de 21  de junho  de  1983,  acrescido
pela Lei n° 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  notumo,  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  MEfflpp/C00P,   esta  empresa  está  excluída  das  vedações
constantes na Lei Complementar n°.147/2014 e; na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, confome Lei Complementar n° 147/2014;

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforine Lei Complementar n° 1472014.

(  ) COOPERATIVA, confome artigo 34 da Lei Federal n°.  11.488/2007.

(  ) Não é MEfl3PP/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)   Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos temos do artigo 32,  § 2.°,
da  Lei  Federal  n.°  8.666/93,  que  até  a  presente  data  nenhum  fato  ocorreu  que  a

TPno
Edital

OZ/2023  - CPIJPMG/MA
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inabilite  a  participar  do  TOMADA  DE  PREÇO  em  epígrafe,  e  que  contra  ela  não
existe  nenhum  pedido  de  fàlência  ou  concordata.  Declara,  outrossim,  conhecer  na
i'ntegra o Edital e que se submete a todos os seus temos.

5)   Quanto a elaboração independente de proposta:

a)   A  proposta  anexa  foi  elaborada  de  maneira  independente  ®elo  licitante),  e  que  o
conteúdo  da proposta  anexa não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretarnente,
infomado 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  infomada  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,  infomado  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 fimá-la.

Local e data

Nome e assinatua do representante legal

[Observação:emcasoafirmaiyo,as5ina!9rares:alv~a?cima-E:t_=\d:_:.l:=_=!fodeveráser
emitida e; papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor]
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TOMADA DE pREÇo No o2no23 - cpL"G

ANEXO XI

MODEL0 DE CARTA CREDENCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG/MA

PRAÇA Patrocínio Jorge, 05, CENTRO. GRAJAÚ -MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL"G

REF: TOMAI)A DE PREÇO N° XXX/XXXX - CPLfl'MG

Prezados Senhores,

A empresa (razão social do licitante) com endereço na inscrita no CNPJ/MF sob

N°_vem        pelo        seu        representante        legal        infra-assinado,        credenciar

o(a)Sr.(a) oriador(a)      do      RG      no e       do       CPF       no

Dara  participar da  TOMADA DE PREÇO N°  0014023  -  CPI./PMG  cujo

objeto   trata   de   serviços   de   engenharia   necessários   para em

confomidade com o projeto básico padrão - ANEXO I - que integra este Ato Convocatório

deste Edital, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de empresa

qualquer  fase  da  Licitação,  bem  como  requerer,  concordar,  interpor  e  desistir  de
Recursos, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame licitatório.

Local, data e assinatua.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)
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