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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: N° 011 /2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 6111/2021

0BJETO:    CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   DE   ENGENIIAR]A   PARA   CONCLUSÃO   DE   UMA   QUADRA

POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO DO POVOADO REMANSO PADRÃO FNDE - SALDO REMANESCENTE.
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DATA DA REALIZAÇÃO: 05 de janeiro de 2021
HORÁRIO: 09hoonm

PRESII)ENTE DA CPL: Thomas Edson de Araú)o Silva ]-unior
MEMBROS DA COMISSÃO: Marair Borges de Araújo e Manoel da Silva Limem
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TERMODERECEBIMENTODACÓPIAINTEGRALDOEDITALDELICITAÇÃO

Licitação: TOMADA DE PREÇOS N° 011 /2021.
Data da realização do certame: 05 de janeiro de 2021.

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

Razão Social:

CNPJ no:

0
Insc. Estadual n°:

Endereço:

Cidade:

E-maü:

Estado:

PDD) Telefone: (_) PDD) Fax: (

IDENTIFICAÇÃO D0 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Nomc completo:

Cédula de ldentidade n°:

CPF no

E-mail:

Orgão emissor:

@DD) Telefone:  (

0             Cargo/funçãoqueexercenaempresa. (      )Sóao/Empresário,(     )Outros.

Data do recebimento do edital: ~/_/

Assinatura/mbrica do responsável:

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X)
Fui convidado;
Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal;
I'ublicação na lmprensa Oficial Piário Oficial do Muricípio de Grajau-DOM);
Publicação na lmprensa Oficial Piário Oficial do Estado do Maranhão-DOE);
Publicação na lmprensa Oficial Piário Oficial da União-DOU);
Publicação em jornal (0 Estado do Maranhão);
Publicação no site oficial desta Prefeitura Mumcipal (www.graiau.ma.gov.com.br);
Publicação no site oficial do Tribunal de Contas/MA (www.tce.ma.gov.br);
Outros meios:
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OBS.:Aempresaücitanteinteressadaqueretiraroeditaldestalicitaçãopelainternet,deveráenviar
esteformuláriodevidamentepreenchidoeassinadoparaoe-maflcpl-grajau@hotmail.comou
encaminhar/entregarnaPrefeituaMunicipaldeGrajaú/CPLnoendereçoabaixo.Talmedida
far-se-á  necessária  para  o  pregoeiro  rifomar  à  empresa  licitante  interessada  quaisquer
assuntos pertinentes à referida licitação.
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TOMADA DE PREçO N° 011/2021 -CPL/PMG

PROCESSO ADMINISTRATIV0 N°. 6111/2021

EDITAL

A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  GRAIAÚ,  inscrita  no  CNP|  sob  n°

g6ó2íoÍ3â5Ã,ôoopli8#aÉaN:aERàaEpaLüloccI¥àáoá3e,-o5àff75oúg,raiasúu##aan:a=::d€epseul:
Portaria  134/2021, neste ato denommada COMISSÃO, toma público que, às O9hoomm do dia
05  de  janeiro  de  2021,  que  na  sala  da  CPL/PMG,  situada  Sala  da  Comissào  Permanente  de
Licitação,  1ocalizada  em  Prédio  na  Rua  Patrocínio  Jorge,  05,  Centio,  Grajaú  -MA,  reahzará

o          ::cEI:ÊÊâfiààáoáaLhàaBdÂiT,od¥r£s?eEd?s?aEpçeofàd=a:pnooTtTr¥9sRd?::Çngàs6o6b6,red¥:
dejunhode"daLeiComplememn°123,de14dedezembrode2006,daLein°11.488,de
15  de junho  de 2007, da Lei de DiretrEes  Orçamentárias vigente, do Decreto n° 7.746, de 05  de

iunhode2012,Decreton°7.983,deOsdeabrflde2008,aplicando-setambémosprocedmentos
determinados  pela  Lei  Complementar  123/2006  e  atendidas  as  especificações  e  fomahdades
segumtes:

1.          HORÁRIO,   DATA   E   LOCAL   PARA   A   ENTREGA   DOS   ENVELOPES
CONTEND0 A I)OCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:

Às  O9hoornm,  do  dia  05  de  janeito  de  2021,  no  endereço:  Sala  da  Comissão  Pemanente  de
Licitação,localizadonaRuaPatrocímojorge,05,Centro,Grajaú-MA,pamentregadoEnvelope
n°   01,   com  os   documentos   de  habilitação,   e  n.   02,  com  a  proposta,   além  das   declarações
complementares.

2.          HORÁRIO, DATAE LOCAL PARAINÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:

Até às  O9hoomin,  do  dia 05  de janeiro   de 2021, no  setor de licitaçáo localizado no  endereço:
SaladaComissãoPermanentedeLicitação,locahzadonaRuaPatrocínio]orge,05,Centro,Grajaú
-Nm, terá início  a sessão, prosseguindo-se  com o  credenciamento  dos  participantes  e a abertura
dos envelopes contendo a documentação de habilitação.

2.1.              Os conjuntos de documentos relaüvos àhabüitaçãoeàproposta de preços deverào

ser  entregues  separadamente,  em  envelopes  fechados  e  lacrados,  rubricados  no  fecho  e
identificados  com  o  nome  do  licitante  e  contendo  em  suas  partes  externas  e  frontais,  em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N° 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRA]AÚT /MA

TOMADA DE PREÇOS N° 011 /2021

qAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2

PROPOSTA

PREFEITURA MUNCIPAL DE GRA]AÚ

TOMADA DE PREÇOS N° 01 i /2021

qiAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

2.2.              Os hcitantes riteressados em parúcipar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes  legais   para  entregar  os   envelopes  com  a   documentação  e  as   propostas,

podendo, riclusive,  encaminhá-los  vm  Correio  ou outro  meio  similar  de entrega,  atentando
para  as  datas  e  horários  finais  para  recebimento  dos  mesmos,  constantes  neste  Edital.  A
correspondêncri   deverá   ser  endereçada  com  aviso   de  recebimento   pa]:a  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 editaldeveràopossuffreconhecimento de fima de seus
respectivos signatários, caso os mesmos não este)am presentes na sessão;

D0 REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1.              Os   li   tantes   que   desejarem   manifestar-se   durante   as   fases   do   procedimento
hcitatório deverão estar devidamente representados por:

3.i.i.            Titular da empresa hcitante, devendo apresentar cédula de idenüdade
outrodocumentodeidenúficaçãooficial,acompanhadode:registrocomercialno
de  empresa  ridividual,  contiato  social ou  estatuto  em vigor,  no  caso  de
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comerciais  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  dos  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;   inscrição    dc>    ato    consütuüvo,   no    caso    de    sociedades    civis,
acompanhada de prova de diretofla em exercício; e ata de  fundação  e estatuto social
em vigor,  com a  ata  da assembleia  que  o aprovou,  devidamente  arquivado na Tunta
Comercial ou inscrito  no Registro  Civil das  Pessoas Turídicas  da respectiva sede, no
caso  de  sociedades  cooperaúvas;  sendo  que  em  tais  documentos  devem  constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
invesüdura;

3.i.2,            Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instriimento particular de procuração ou termo de credenciamento (modelo anexo) ou
documentoequivalentecomreconhccimentodefirma,coinpoderesparasemanifestar
em nome da empresa licitante em qualquer fase da presente licitação, acompanhado de
documento  de  identificação  oficial  e  do  registi:o  comercial,  no  caso  de  empresa

ridividual; 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  admimstradores;  inscrição  do  ato  consütudvo,  no  caso  de  sociedades  civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de  fundação e estatuto social
em vigor,  com a ata  da assembleia que  o  aprovou,  devidamente  arquivado  na 7unta
Comercial ou inscrito no Registro  Civil das  Pessoas Jurídicas  da respectiva sede,  no
caso de sociedades cooperativas;

3.2.              Cada  representante  legal/credenciado  deverá  representar  apenas   uma  empresa
hcitante.

3.3.             AS ME/EPP/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, emdda nos temos do art. 8° da lnstmção Normaüva
do Departamento Nacional de Registro do Comércio -DNRC n°  103, de 30/04/2007, pelo
RegistrocompetenteparaainscriçãodoAtoConsdtuúvoouConti.atoSocialdasproponentes

pertencentes a esta categoria empresarial.

4.    OBJETO

4.1.  A presente licitaçào tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação
de  Empresa  de  Engenharia  para  Conclusão  de  uma  Quadra  Poliesportiva  com  Vestiário  do  Povoado  Remanso

PADRÃO FNDE - SALDO REMANESCENTE,  mediante  o regirne  empreitada global,  conforme
especificações  constantes  no  Projeto Básico -ANEXO  1,  que  é patte integrante  deste
Edltal.

Básico

ANEXO, sagrando-se vencedor o li   tante que ofertar o menor preço para o lote.
4.2.  A  hcitação  compõe-se  um  único  lote,  conforme  tabela  constante  do  Pro]eto
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DOS RECURSOS ORÇAMENTARI0S

5.1.              As    despesas    para    atender   a   esta   licitação   estão   programadas    em   dotação

orçamentária  própria,  prevista  no  orçamento  do  Muricípio  para  o  exercício  de  2022,  na
classificação abako :

2- PREFEITURA MUNICIPAL DE GRA]AÚ
02 - PREFEITURA
02 41  -SECRETARIA  DE  POLITICAS  PARA JUVENTUDE,  ESPORTE  E

02  4100  -SECRETARIA  DE  POLITICAS  PARA JUVENTUDE,  ESPORTE  E

27 -Desporto e  Lazer
27 8i2 -Desporto Comunitário
27  812 0027  -PROMOÇÃO  E APOIO AO  ESPORTE

27  812  00271074 0000 -CONSTRUCAO  DE QUADRAS  ESPORTIVAS  E  GINASIO  DE  ESPORTE

4.4.90.39.00 -Outros Serviços  De Terceiros -Pessoa Jurídica.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃ0

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

compatível com o objeto desta licitação.

6.2.              Não poderâo participar desta licitação:

6.2.1.             interessados   proibidos   de   pardcipar   de   licitações   e   celebrar   contratos

admirustraüvos, na forma da legislação vigente;

6.2.2.            interessados suspensos de participar de licitaçóes e impeddos de contratar
com este Orgão responsável por esta licitação, confome art.  87, inciso 111, da Lei n°
8.666, de  1993;

6.2.3.             entidades  estrangeiras  que  não  tenharn  representação  legal  no  Brasil  com

podeíes expressos para receber citação e responder adminístrativa ou judicialmente;

6.2.4.             interessados    que    estejam    sob    flência,    em    recuperação    judicial    ou

extrajudicial,   concurso   de   credores,   concordata   ou  irisolvência,   em   processo   de
dissolução ou liquidação;

Ó.2.5.             o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica;

6.2.6.             enüdade  empresarial  responsável  pela  elaboração  do  projeto  básico  ou

execurivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, aciomsta ou detentor
de  mais  de  5°/o  (cinco  por  cento) do  capital  com  direito  a  voto  ou  controlador,
responsável técnico ou subcontratado;

6 2.7.             serv-idor ou dirigente deste orgão ou responsável pela licitação;

6.2.8.             entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio ou



DEUS  PROVERÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRA}AÚ
CNP|/MF 06377.063/000148

Rua Patrocímo ]orgc, 05 - Centro - CEP 65.940-000
Sitc: www.crram ma gov.br / E-maíl:  cpl-graiau@,hotmâil.c()m

6.2.9.             Quaisquer riteressados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo

9° da Lei n° 8.666, de 1993.

7.   DA HABILITAÇÃ0

7.1.  Parüciparão   desta   licitação   entidades   com   credenciamento   regular   no   Sistema   de

Cadastramento de Fornecedores da Prefeitura 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,
conforme 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  adotados  pelos  estados  e  municípios)  no  referido
sistema,  rnas  que  atenderern  a  todas  as  condições  exigidas  para  cadastramento  até  o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.

7.i.i.             Os  documentos  da  Habilitação  cadastral  correspondem  aos  itens  de  (1)
Habilitação ]uídica e (2) Regularidade Fiscal (em nível federal) e Trabalhista exigidos
neste edital, os quais deverão ser acondicionados em envelope, conforme estabelecido

para os documentos de habilitação.

7.i.2.            A  apresentação  dos  documentos  da  Habilitação  Cadastral  não  isenta  a

enti.ega  do  envelc)pe  perünente  aos  demais  Documentos  de  Habilitação  na  ocasião
oportuna fixada neste edital.

7.2.              Para   a   habihtação,   o   interessado   deverá   atender   às   condições   exigidas   para

cadastramcnto da Prefeitura Municipal de Grajaú, até o terceiro dia útil anterior à data prevista

para recebmento das propostas.

7.2.i.            O cadastramento de Fornecedores da pMG será utilizado para aferição das
habilitações, e no caso das não credenciadas, podendo ser confirmado junto ao SICAF
e outros Registros cadastrais de outros órgãos da federação da habilitação juridica e da
regularidade  fiscal  federal por meio  de  consulta  "onlme".  A  regularidade  trabalhista

será aferida por meio da apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal
Supeíior do Trabamo, caso a mfomação não esteja disponível 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
mundial   de   computadores   (Intemet)    ficará   condicionada   à   verificação   da   sua
leãtimldade Por meio de Consulta "online„.

7.2.3.            Procedida   a   consulta,   serão   mpressas   declarações   demonstrativas   d

situação   de   cada   hcitante   credenciado,   que   serão   assinadas   pelos   membro
Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas li
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7.3.              A  título  de  habilitação  no  certame,  os  licitantes  deverão  apresentar  a  se        te

documentação   no   Envelope   n°   1,   salvo   quando   as   inforrnações   pertinentes   estiverem
contempladas de forma regular no sistema de cadastro da Prefeitura Municipal de Grajaú:

7.3.i.            HabiHtação jurídica:

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

7.3.1.2.          para    as    sociedades    empresárias    ou    empresas    individuais    de

responsabilidade hmitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou coiitrato social
em  vigor,   devidamente  registrado   na  ]unta   Comercial  da  respectiva   sede,
acompanhado de documento cofnprobatório de seus administradores;

7.3.1.3.          em se  tratando  de  sociedades  comerciais  ou empresa individual de

responsabilidade limitada: ato consütutivo em vigor, devidamente registrado, e,
no  caso  de  sociedades  por ações, acompanhado  de documentos  de  eleição  de

s eus adminis tradores ;

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.          riscrição do ato consrituüvo no Registro civil das pessoas ]urídicas,

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

estrangema em funcionamento no País;

7.3.1.7.          os    atos    consütutivos    das    empresas    licitantes    devcrão    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  funcionamento,  deve  juntar  o  respectivo  ato  de  registro  ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão  competente, nos  temos
do Decreto correspondente.

7.3.2.           Regularidade fiscal e trabalhista:

7.3.2.1.          prova de riscrição no cadastro Nacional de pessoas Jurídicas;

7.3.2.2.          prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidâo conjunta,

emitida  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  Procuradoria-Geral  da
Fazenda  Nacional,  quanto  aos  demais  tributos federais  e  à  Dívida  Ativa  d
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União,  por  elas  administrados,  conforme  art.   1°,  inciso   1,   do  Decreto  n°
6.106/07);

7.3.2.3.          prova  de  regulafldade  com  o  Fundo  de  Garanüa  do  Tempo  de
Serviço qGTS);

7.3.2.4.          prova   de   riscrição   no   cadasti.o   de   contflbuintes   estadual   ou

municipal, relativo ao domicflio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;

7.3.2.5.          prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Estadual  e  Municipal  do
domicflio ou scde do licitante;

® 7.3.2.6.          caso  o  fomecedor seja considerado isento  de tributos relacionados

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração  emitida  pela  correspondente  Fazenda  do  domicílio   ou  sede  do
fomecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.3.2.7.          Cerüdão  Negadva  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  ou  positiva

com  efeitos   de  Negativa,   emitida  pelo  Tribunal  Superior  do  Trabalho  ou
Conselho Superior da ]usdça do Trabamo ou Tribunais Regionais do Trabamo,
comprovando   a  mexistência   de  débitos  inadimplidos  perante   a  |ustiça   do
Trabalho;

7.3.2.8.          Caso   o   licitante   detentor   do   menor  preço   seja   microempresa,
empresa  de pequeno porte  ou sociedade cooperativa  deverá  apresentar toda a
documentaçãocxigidaparaefeitodecompi.ovaçãoderegularidadefiscal,mesmo

que esta apresente alguma restflção, sob pena de inabilitação.

7.3.3.              Qualificação  Técnica.  Todos  os  licitantes,  credenciados  ou  não  no  sistema  de

cadastro da Preféitura Mumcipal de Grajaú, deverão comprovar, amda, a qualificação técnica,

por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope n° 1:

7.3.3.1.            ATESTADo  de  capacidade  técnica  fomecido  por  pessoas  jurídicas  de

direito público  ou privado comprovando que o licitante prestou serviços  compatíveis
com o objeto deste pregão.

7.3.3.2.            Apresentar  fotos  da  fachada  e  interior  da  empresa,  0  item  é  de  ordem

obrigatóriaevisatãosomenteàcomprovaçãodeestruturamínimaecapacidadetécnico-
fiincional  da  empresa  em  cumprir  o  objeto  da  presente  licitação,  impedindo  assim
empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude à Leí n° 8.666/93;

7.3.3.3.           Registro  ou mscrição  da  empresa hcitante no  cREA  (Conselho Regional

de  Engenhafla,  Arquitetura  e  Agronoma)  e/ou  CAU  (Conselho  de  Arquitetuia  e

Urbanismo), confome as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plem
vahdade;
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7.3.3.4.          Declaração    formal    de    que    disporá,    por    ocasião    da    fiitua
contratação,   das  instalações,   aparelhamento   e  pessoal  técrnco   considerados
essenciais para a execução contratual.

7.3.3.5.          Comprovação     da     capacitação     técnico-profissional,     mediante

apresentação de Cerüdão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou
CAU  da região  pertinente,  nos  temos  da legislação  aplicável,  em nome do(s)
responsável(is)  técnico(s)  e/ou membros  da equipe técnica que participarão da
obía,  que  demonstre  a  Anotação  de  Responsabihdade  Técrica  -  ART  ou  o
Registro  de Responsabihdade Técnica - RRT, reladvo à execução  dos  serviços

que  compõem  as  parcelas  de maior relevância  técnica  e valor  significaüvo  da
contratação.

7.3.3.6.          Os  responsáveis  técnicos  e/ou membros  da  equipe  técnica  acima
elencadosdeverãopertenceraoquadroperinanentedaempresahcitante,nadata

prevista  para  entrega  da  proposta,  entendendo-se  como  tal,  para  fins  deste
certame,   o   sócio  que  comprove  seu  vínculo  por  ritemédio   de   contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
reàstrado  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.

7.3.3.6.1.          No  decorrer  da  execução  da  obra,  os  profissionais  de  que

trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos 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 Adnristração.

7.3.4.  Qualificação    Econômico-Financeíta,    que    será    comprovada   mediante   a
apresentaçãc> dos segumtes documentos:

a) Balanço patjmonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com
termo  de  abertura  e  encerramento,  vedados  a  subsdtuição  por  balancetes  ou
balanços provisórios, em que estejam registrados  os valores do ativo circulante

(AC)  e  do  passivo  circulante  a'C),  de  modo  a  extrair-se  índice  de  Liquidez
Corrente    ¢LC)   igual   ou   superior   a   01    (um),   indicados   pela   licitante,
acompanhadas do respectivo DHP do profissional que elaborou.

a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) dos ridices
referidos  acima,  deverão  comprovar  o  capital  mímmo  ou  patmônio
1íquido  igual  ou  superior  a  dez  por  cento  (10°/o)   do  valor  estimado  d
contratação.
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a.2)Excetua-sedaexigênciadaaheaanterioraomicroempreendedorridividual

(art.18  da  LC  123/2006  c/c  art.1.179,  §  2°  CC)  e  as  Micro  e  Pequenas
Empresas qu? propuserem habihtação em licitaçôes cujo os objetos sejam

para o fomecimento pai.a pronta entrega ou para locação de materiais  (art.
3°  do Decreto Federal n° 6.204/2007).

a.3)  As  empresas  com  menos  de  uni  exercício  financeiro  devem  cumprir  a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura,
acompanhado  do Balanço Patmorrial e  da  Demonstração  do  Resultado
levantado com base no mês imediatamente anterior à data de apresentação
da proposta.

a.4)  Serão  considerados  aceitos  como na  forma  da lei o balanço patflmonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

1. Pubhcados em Diário Oficial ou;

11. Pubhcados em jomal de grande circulação ou;

111. Registrados na lunta Comercial da sede/domicflio do licitante ou;

IV.   Por   cópia   do   Livro   Diário,   devidamente   autendcado   na  junta
Comercial da sede ou domicflio da hcitante, na foma da IN n° 65 do
Departamento Nacional do Redstro do Comércio -DNRC, de 1° de
agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos Temos de
Abertua e de Encerramento.  Quando for apresentado o origmal do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada
a   inclusão,   na   documentação,   dos   Terínos   de   Abertua   e   de
Encerramento do Livro em questão.

V.  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  -  Sped-Contábil  Pecreto
Fedei.al n° 6.022/2007); nos terrnos do art. 2° da lnstrução Nomaüva
RFB   n°   787/2007,   devendo   apresentar   referidos   documentos,
devidamente  assmados,  na  forma  do  §  5°  do  art.  10  da  lnstrução
Nomativa DNRC n° 107/2008.

7.3.4.1.          b)   Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Concordata   Qecuperação

]udicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
com   data   não   excedente   a   60   (sessenta)   dias   de   antecedência   da   data   de
apresentação da proposta de preço.

7.4.              Todos  os  licitantes,  credenciados  ou  não  no  Sistema  de  Cadastro  da  Prefeitura
Municipal de Grajaú, deverão apresentar, ainda, no envelope n° 1 :

7.4.1            Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores
de 1 8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de qualquer trabaHi
a  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na  condiçâo  de  aprendiz,  a  partir  d

(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854,1999, conforme modelo ANEXO;
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7.5 0s  documentos  paj:a  habilitação  poderão  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer

processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da  Adnmstração
preferencialmente em até 48 horas  antes  da data prevista para a abertua dos  envelopes,  ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

8.   DA PROPOSTA

8.1  A  proposta,  apresentada  no  envelope  n°  2,  será  redigida  no  idioma  pátmo,  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 cNI'j da empresa licitante;

8.1.2            Especificações   do   objeto  de   forma   clara,   observadas   as   especificações

constantes do Projeto Básico e demais documentos téciiicos anexos;

8.1.3            0 valor total da proposta para cada Lote que patticipaf` em moeda coríente
nacional, expresso em numeial e por extenso, conforme modelo de proposta constante
do ANEXO.

8.1.4          A planilha de custos e Fomação de preços, conforme 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 ridiretamente na execução do ob)eto.

8.1.4.2.          Na  composição  dos  preços  umtários,  o  licitante  deverá  apresentar

discrimmadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos
e serviços.

8.1.4.3.          Todos os dados riforrnados pelo licitante em sua plarilha deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margeín de lucro pretendida.

8.1.4.4.          Erros no preenchimento da planjlha não consdtuem motivo para a
desclassificação  da  proposta.  A  planilha  poderá  ser  a)ustada  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 cornponentes, em valores

nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO.

8.1.5.1.           Os     custos     relativos     a     administração     local,     mobilização     e

desmobilizaçâo  e mstalaçào  de canteiro  e acampamento, bem como  quaisquer
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão
ser   mcluídos   na   composição   do   BDI,   devendo   ser   cotados   na   planilha
orçamentária;

8.1.5.2.          As   alíquotas   de   tributos   cotadas   pelo   licitante   não   pod
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superiores aos lmtes estabelecidos na legislação tributária;

8.1.5.3.          Os  tributos  considerados  de natureza  direta  e personalística, como
o lmposto de Renda de Pessoa ]uridica - IRP] e a Contribuição Sobre o Lucro
Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9°, 11 do
Decreto 7.983, de 2008 qcu, Súmula 254).

8.1.5.4.          1icitantcs   su]eitas   ao   reSme   de   tflbutação   de   incidência   não-

cumulativà de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuíaçâo de
contflbiuções  sociais  comprovando  que  os  percentuais  dos  referidos  tributos

adotados   na  taxa  de  BDl  correspondem  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   benefícios   tributários
concedidos pela legislação tributária.

8.1.5.5.          as   empresas   licitantes   optantes   pelo   Simplcs   Nacional   deverão

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discrimmados na composição
do  BDI,  compatíveis  as  alíquotas  a  que  estão  obrigadas  a  recolher,  confome

previsão contida no Anexo IV da Lei ComplementaJ: 123/2006.

8.1.5.6.           a   composição   de   encargos   sociais   das   empresas   optantes   pelo

Simples  Nacional não  poderá  incluir  os  gastos  relaüvos  às  contribuições  que
estão dispensadas  de recolhmento  (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões
o art. 09, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.1.5.7.          será utilizada a taxa de BDl do orçarnento base da licitação nos casos

de  aditivos  contratuais  incluindo  novos  serviços,  sempre  que  a  taxa  de  BDl
adotada pela contratada  for rijusúficadamente  elevada,  com vistas  a garantir o
equilíbrio econômico-flnanceiro do contrato e a manutenção do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimentc> ao art.  37, riciso XXI, da
Consütuição Federal e ao aJ.t.  14 dó Decreto 7.983/2008;

8.1.5.8.           Quanto aos custos indJJ-etos incidentes sobre as parcelas relativas ao

fomecimento  de  materiais  e  equipamentos,  o  1icitante  deverá  apresentar  um

percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, não superior
ao ürite ridicado no projeto básico;

8.1.6.           Cronograma Físico  Financeiro, em conformidade com as  etapas, prazos  e
demais  aspectos  fixados  pela Administração  no Projeto  Básico,  ajustado  à proposta
apresentada, conforme ANEXO.

8.2.              O prazo de vaüdade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data

de sua entrega.
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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 l.icitação 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

permitida a ritercomunicação entre eles, nem atitudes  desrespeitosas ou que causem
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabamos.

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

9.1.2.1.          Dcclaração de que a proposta foi elaborada de forma ridependente,
nos termos da lnstmção Normaüva SLTI,/MPOG n° 02/09, conforme modelo
anexo a este edital.

9.1.2.1.1.         A ausência do documeiito mencionado no subitem anterioí

implicará a desclassificação da pfoposta.

9.1.2.2.          Declaração  de  enquadramento  da  licitante  como  Microempresa -
ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa equiparada - COOP,
nos  termos  do  a]:t.  34  da Lei n.11.488,  de  2007  apta  a usu£hiir  do  tratamento

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.  123, de 200Ó.

9.1.2.2.1.         A apresentação declaração mencionada no subitem anterior

é    facultativa    e    deverá    set    entregue    tão-somente    pelas    hcitantes
efetivamente  enquadradas  que  pretendam  se  beneficiar  do  regme  legal
diferenciado  e  que  não  tenharn sido  alcançadas  por  alguma  hipótese  de
exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.1.2.2.2.         A pardcipação em licitação na condição de mcroempresa ou
empresa  de  pequeno  porte  ou  cooperativa  equparada,  sem  que  haja  o
enquadrarnento   nessas    categorias,   ensejará   a   aplicaçâo   das   sanções

previstas  ein Lei  e  a  exclusão  do  regime  de  tratamento  diferenciado.  A
comissão   poderá   realizar   diligências   para   verificar   a   veracidade   da

declaraçâo.

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

9.3.              A seguir, serão idenüficados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes
n° 01  -Documentos de Habihtacão.
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9.3.1.           0  conteúdo dos  envelopes  será rubricado pelos  membros  da  Comissão  e

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

9.4.              Constatada a existência de sanção, a comissão reputará o licitaiite mabilitado, por
fdta de condição de pardcipação.

9.4.1.           Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a
documentação  de  habfltação  dos  licitantes  então  sei.á  verificada,  conforme  demais
exigências previstas neste instnmento convocatório.

9.4.2.          Caso  a  comissão  julgue  conveniente,  poderá  suspender  a  reunião  para
anahsar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário
em  que  voltará  a  reunir-se,  informando   os  licitantes.   Nessa   hipótese,   todos   os
documentos de habilitação já mbricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de I'reços,
rubricados  externamente  por  todos  os  licitantes  e  pelos  membros  da  Comissão,

permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.

9.5.              Ao licitante riabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recuiso 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 - I'roposta de I'reços  dos hcitantes habilitados  serão abertos, na mesma sessão, desde

que  todos  os  licitantes  tenham  desistido  expressamente  do  d]].eito  de  recorrer,  ou  em  ato
público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso 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 postenor abertura.

9.8.2.           Ultrapassada   a   fase   de   habiJitação   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  habntados  seião  então  julgadas,  conforme
item próprio deste lnstrumento Convocatório.

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

riabilitaram ou des clas sificaram.

9.11.            Em  todos  os  atos  públicos,  serão  1avradas  atas  circunstanciadas,  assinadas  pelos

membros da Comssão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.12.            Será considerado inabilitado o hcitante que:
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9.12.1.        Não     apresentar     os     documentos     exigidos     por     este     lnstrumento

Convocatório no prazo de validade e/c>u devidamente atualizados, ou nâo comprovar
sua habilitação por rneio 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 a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.13.            Constatada a existência de alguma restnção no que tange  à regularidade  fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma será convocada

para, no prazo de 5  (crico) dias úteis após solicitação da Comissão de Ilcitação, comprovar a
regularização. 0 prazo poderá ser prorfogado por igual período.

9.14.           A  não  regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitern  anterior  acarretará  a
riabihtação do hcitante, 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 ritmação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes sei.á 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 ritimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.        DO]ULGAMENTODAS PROPOSTAS

10.1.            O  critério  de julgamento  será o menor preço global  (não podendo ultrapassar os

preços unitário de cada item 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 pfesentes. A Comissão, caso julgue neccLssário, poderá suspender a reunião

para  análise  das  mesrnas  e  utilizar-se,  se  for  o  caso,  de  assessoramento  técnico  específico,
através de parecer que integrará o processo.

10.3.            A  Comissão  de  Licitaçâo  veriflcará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando

desde logo aquelas que não estejam em confomidade com os  requisitos estabelecidos neste
Edltal.

10.4.            Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para
efeito de )ulgamento da proposta.

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

10.6.            A  Comissão  de  Licitação  verificará  o  porte  das  empresas  licitantes  classific

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
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procederá à comparação com os valores  da primeii.a colocada, se esta for empresa de maior
porte,  para  o   fini  de  aplicar-se   o   disposto  nos   arts.   44   e  45   da  LC   n°   123,   de  2006,
regulamentada pelo Dec.reto n° 6.204, de 2007.

10.6.1.        Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas,  emptesas  de  pequeno

porte  e  sociedades  cooperativas  que  se  encontrarem  m  fajxa  de  até  10°/o  (dez  por
cento)   acima  da  proposta  de  menor  preço  serão  consideradas  empatadas  com  a

primeira colocada.

10.6.2.        A   melhor   classificada   nos   termos   do   item   anterior   terá   o   direito   de

encarnmhar uma úldma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 10  (dez)mmutc>s, 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 oferta deverá ser escrita e assinada para posterior
riclusão 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   pc>rte   e

sociedades  cooperativas que se encontrem naquele inteívalo de  10°/o (dez por cento),
na  ordem  de  classificação,  para  o  exercício  do  mesmo  direito,  nos  mesmos  prazos
estabelecidos no subitem anterior.

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

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

10.8.            Caso se)am identificadas propostas  de preços idênticos  de microempresa, empresa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas  na  faixa 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 prjmeiro poderá reduzir a oferta.

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

10.10.         Persistmdo  o  empate,  será  assegurada  preferência,  sucessivamente,  aos  bens   e

serviços:

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
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licitante  vencedor  ocorrerá  por  meio  de  sorteio,  para  o  qua]  os  licitantes  habilitados  serão

convocados.

10.12.         Quando todos os licitantes forem desclassificados, a comissão de Licitaçãc> poderá
fixar o prazo  de 8  (oito)  dias  úteis  pai.a a apfesentação  de novas  propostas,  escoimadas  das
causas de desclassiflcação.

10.13.          Será desclassificada a proposta que:

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

10.13.2.      contiver vícios  ou ilegalidades,  for omissa ou apresentai. irregularidades  ou

defeitos capazes de dificultar o )ulgamento;

10.13.3.      não  apresentar  as  especificações   técnicas   exigidas  nc)  projeto  básico  ou

anexos;

10.13.4.      contiver    oferta    de    vantagem    não    prevista    neste    edital,    mclusive

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 Elaboraçãc>  Independente de  proposta,  de

que  trata  a  lnstrução  Normadva n°  2,  dc  16  de  setembro  de  2008,  da  Secretaria  de
Logística e Tecnologia da lnforinação  do Ministério  do Planejamento,  Orçamento  e
Gestão, conforme modelo anexo a este edital.

10.13.Ó.      Apresentar, na composição de seus preços:

10.13.6.1.      taxa de Encargos sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

10.13.Ó.2.     custo de msumos em desacordo com os preços de mercado;

10.13.ó.3.     quanütativos     de     mão-de-obra,     matenais     ou     equipamentos

insuficientes para cornpor a unidade dos serviços.

10.13.7.      apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles

que  não  venharn  a  ter  demonstrada  sua  viabilidade,  através  de  documentação  que
comprove  qiie  os  custos  dos  risumos  são  coerentes  com  os  de  mercado  e  que  os
coeficientes de produtividade são compativeis coin a execução do objeto do contrato;

10.13.7.1.      Considera-se  manifestamente   inexequível   a   proposta   cujo   valor

global proposto seja infefior a 70% (setenta por cento) do menor dos segumtes
valores:   (a)   Média  aritmética   dos   valores   das   propostas   superiores   a   50°/o

(cmquenta por cento) do valor orçado pela Admmistração, ou @) Valor orçado
pela Adnristração.

10.13.7.2.     Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 05  (cinco)  dia

úteis  para  comprovar  a  viabilidade  dos  preços  coiistantes  em  sua  prop
conforme parâmetros do artigo 48, inciso 11, da Lei n° 8.666, de 1993, s
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de desclassificação.

10.13.          Será,  amda,  desclassificada  a proposta  ou  o  lance venc€dor nos  quais  se verifique

que  qualquer  um  dos   seus  custos   mitános  supera  o  éorrespondente  custo  unitáno  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  Comissâo  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 comssão de Licitação passar à
subsequente,  haverá  nova verificação  da  everitual  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
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-1o no mesmo prazo.

10.17.         Transcorrido   o   prazo  recursal,   sern  interposição   de  recurso,   ou   decididos   os

recursos  interpostos,  a  Comissão  de l.icitação  encanrinhará  o  procedmento  licitatório  para
homologação  do  resultado  do  certame  pela  autoridade  competente  e,  após,  adjudicação  do
objeto licitado ao licitante vencedor.

10.18.         A  mtimação  do  resultado  final  do  julgmento  das  propostas  será  feita  mediante

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

10.19.         0  Íes\útado  do  certame  será  divulgado  em  sessão  pública  de  ju|gamento  e  ern

seguida publicado no Diáflo Oficial a respectiva homologação.

10.20.         Previainente a Homologação, o processo será avaliado pela contíoladoria Geral do
Município    será    verificado    eventual    descump\rimento    das    condições    de    participação,

especialmente quanto à existência de sanção que Jmpeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta ao Sistema de Cadastro Próprio da PMG/MA, podendo
v+r a consultar outros cadastros, a exemplo de:

10.20.1. SICAF

qittps://www3.comprasnet.gov.br/SICAFweb/public/pages/consultas/consulta
rRestri.caocon.tratarAdmnistracaopublica.)sf);

10.20.2. Cadastro Nacional de  Empresas  lnidôneas  e  Suspensas  -CEIS,  manddo

pela Controhdori-G€ml da União Í`www.pomldatm"parcnaa.gov.bi/ceis);

10.20.3. Cadastro   Nacional   de   Condenações   Cíveis   por  Atos   de   lmprobidade
Administrativa,        manúdo        pelo        Conselho        Nacional        de        ]ustiç

(www.cni.ius.br/iinprobidade  adm/consultlr  requendo.php).
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10.20.4. Lista  de  lnidôneos,  mandda  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  -TCU

qttps://contas.tcu.gov.br/t)ls/aoex/f?D=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 arugo  12 da Lei n°  8.429, de 1992,

que  prevê,  dent]:e  as   sanções  impostas  ao  responsável  pela  práúca  de  ato  de
improbidade   administratJva,   a  proibição   de   contratar   com   o   Poder   Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual se)a sócio majoritário.

10.20.6. Constatada  a  existência  de  sanção,  a  Controladoria  Geral  do  Município

recomendará  a  repeüção  do  procedimento  hcitatório  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  recurso  referente  à  habilitação  ou  inabihtação  de  licitantes  e

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

11.2.            Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista ffanqueada aos

interessados, pelo prazo necessário à interposiçâo de recursos.

11.3.            O recurso da decisão que habiJitar ou riabflitar licitantes e que julgar as propostas

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

11.4.            Os   recursos   devcLrão   ser  encaminhados   diretamente  à   Comissão   de  Licitação

mstalada no endereço: sala da comissão permanente de licitação, localizada na Rua Patrocínio

]orge, n° 05, Centro, Grajaú -MA, ou por e-mail.

11.5.            0  recuj-so  será  dirigido  à  Prefüta  Muriicipal,  por  mtermédio  da  Comissão  de

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5  (cinco)  dias úteis, ou, ncsse
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  hcitação,  em  sendo  reáhzada  a  contratação,  deverá  ser
fjmado Termo de Contrato no prazo de 12 (doze) meses, prorrogável na foma dos art. 57, §
i° 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 dat
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convocação, para assinar o Termo 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 assinatura do Teríno de Contrato, a Administração poderá encaminhá-
lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data de
s eu recebimento.

12.2.2.        0  prazo  pai.a  assinatura  e  devolução  do  Termo  de  Contrato  poderá  ser

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

12.3.           Antes  da assimtura do Termo de contrato, a Adrinistração realizará consulta ao
sistema  de  cadastro  de  fomecedores  da  Prefeitura  Municipal  de  Gíajaú    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 penahdades previstas no edital e anexos.

12.4.           Se o ad)udicatário, no ato da assinatura do Terrno de contrato, não comprovar que
mantém  as  mesmas  condições  de  habilitação,  ou  quando,  injustificadamente,  recusar-se  à

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação

para celebrar a contratação nas mesmas condições  da proposta vencedora, sem prejuízo das
sanções previstas em Lei.

13.        DO REA]USTE

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 Lei
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
de reajustamento:

a)  Edital   de   Licitação   e   CTEF   que   contenham   os   dados   de   reajustamento   (ín

periodicidade e data-base de referência);
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b)  PO  de  reajustamento  assinada  pe]a  fiscalização,   onde  sejam  demonstradas  em
colunas os valores/quantidades acumuladas já executadas e que não  deverão  sofrer
reajuste,   os   saldos   das   quantidades/valores   que   sofrerão   reajuste   e   os   valores
correspondentes ao reajustamento.

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  reajustamento  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 IN MDR n° 04/2020):

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

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

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.

14.   DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBTETO 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 0BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1.            Deve manter as condições de Habntação, em espccial 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 instnimento  de  Contrato,  nos  termos  dos  arügos  78  a  80  da Lei n.
8.666, de  1993.

16.2.            O termo de rescisão deverá ridicar, conforme o caso:

16.2.1.        Balanço dos eventos contratuais )á cumpridos ou parcialmente
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16.2.2.        Rclação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.2.3.         Indenizações e multas,

®

17.   DO PAGAMENTO

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

prevista   no   cronogiama   físico-frianceiro,   no   prazo   de   30   (tmta)   dias,   contados   da
apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura  contendo  o  detalhamento  da  execução  do  ob)eto  e  os
materiais empregados.

17.2.            Os pagamentos  decorrentes  de despesas cujos valores  nâo ultrapassem o limite de

que trata o mciso 11 do art. 24 da Lei 8.666. de 1993, deverâo ser efetuados no pi.azo de até 5

(cmco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos 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 período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se
referir.

17.3.1.        Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstáncia que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento  ficará sobrestado até que a Cc>ntratada

providencie as medidas  saneadoras.  Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regulanzaçâo da situação, não acarretando qualquer ônus

para a Contratante.

17.4.            O pagamento somente sei.á autorizado depois de efetuâdo o "ates [o" pelo servidor
competente,  condicionado  este  ato  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal/Fatura
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
veflficada, 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  aüvidades  contratadas,  ou  não  as  executou  com  a

quahdade mínima exigida; ou

17.5.3.        deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução

do objeto, ou utilizou-os com quahdade ou quantidade mferior à demandada.

17.6.            0  pagamento  será  efetuado  através  de  ordem  bancária,  para  crédito  em  banco,
agência e conta-corrente indicados pela Contratada.

17.7.            Será considerada data do pagamento o dia em que constat
bancária.

como emiúda a orde
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17.8.

aplicável.

®

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

17.8.1.        A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional  não  sofrei.á  a

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regme.
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 pagamcnto, desde que a Contratada não tenha

concorrido,  de  alguma  forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação
fmanceira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, é calculada mediante a aplicação da segumte fórmula:

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 compensaçâo financeira = 0,0001ó438, assm apurado:

i                                         1         `..`.

n - EEHEE

365
1=  0,00016438

-X = Percentual da taxa anual = 6%.

®            18.        DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.            Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de  l993 a contratada

que riexecutar total ou parcialmente  qualquer das  obrigações  assumidas  em decorrência  da
cont]:atação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execuçâc> do contrato;

comportar-se de modo inidôneo; cometer ftaude fiscal; ou não mantiver a pj:oposta;

18.2.           A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discrirmadas ficará sujeita,
scm prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.2.1.        advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem

prejuízos significativos para a Contratante;

18.2.2.        multa moratória  de até 0,3°/o(zero vírgu]a tíês  pot cento)  por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parceh inadmplida, até o lim].te de 30 (trinta) dias;

18.2.2.1.        em se tratando de inobser`7ância do prazo fixado paj:a apresenta

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á
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de  0,07%  (sete centésimos  por cento)  do valoi. do contrato por  dia  de  atraso,

observado o máximo de 2°/o (dois por cento), de modo qiie o atraso superior a
25  (vinte  e  cinco)  dias  autorizará  a  Admjnistração  contratante  a  promover  a
rescisão do contrato;    .

18.2.2.2.        as   penalidades   de   multa   decoi.rentes    de   fatos   diversos   serão

consideradas independentes entre si.

18.2.3.        multa  compensatória  de  atél0°/o  (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  comperisatória,  no  mesmo

percentual do subitem acima,  será aplicada de forma proporcional à  obrigação
inadmplida;

18.2.4.        suspensão de licitar e impedímento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade admmistrativa pela qual a Admiiustração Pública opera e atua concretamente,

pelo prazo de até dois anos;

18.2.5.        declaração  de inidoneidade para licitar ou contíatar com a Admristração
Púbhca, 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;

18.3.           A aplicação de multa não irnpede que a Admmistração rescinda unilateíahente o
Contrato e aplique as outras sançõcs cabíveis.

18.4.           A  recusa injustificada  da Adjudicatária  em assinar o  contiato,  após  devidamente
convocada, dentro do p]:azo estabelecido pela Admriistração, equvale, à inexecução total do
contrato, sujeitarjdo-a às penalidades acima estabelecidas.

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

18.6.            Também fica sujeita às penahdades  do art.  87, IIl  e lv da Lei n° 8.666,  de  l993, a

Contratada que:

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

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

18.Ó.3.        demonstie 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 procedime

previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
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18.8.            A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educaüvo da pena, bem como  o dano causado à
Administração, obsenrado o princípio da proporcionalidade.

18.9.            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 amda,

quando for o caso, serão insci.itos na Dívida Ativa da União e cobrados judiciahente.

18.9.1.        Caso  a  Contratante  determine,  a  multa  deverá  ser  i.ecolhida  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  Cadastfo   de

Fomecedores da I'rcfeitura Municipal de Grajaú.

18.11.         As sanções aqui previstas sáo independentes entre si, podendo ser aphcadas isoladas

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19.

20.

®

DA IMPUGNAÇÃ0

19.1.           Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Admjnistração,

o licitante que não o fizer até o segundo dia útü que anteceder a abertura dos envelopes com
as  propostas,  pelas  famas  ou irregularidades  que  viciariam  este  Edital,  hipótese  em  que  tal
comunicação não terá efeito de recurso.

19.2.           A impugnação feita tempestivamente pelo ücitante não o impedirá de participar do

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

19.3.            Qualquer cidadão é parte legídma 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 abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
responder à impugnação em até 3  (três) dias úteis, sem pre)uízo da faculdade prevista no §  1Q

do art.  1 09 da referida Lei.

19.4.           A  impugmção  poderá  ser  reahzada  por  petição  proiocolada  no  endereço   da
Comissão Pemanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grajaú - MA, ou por e-mail.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.        A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse púbhco
decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertmente  e  suficiente  para

justificar  tal  conduta,  devendo  anulá-la  por  üegalidade,  de  oficio  ou  por  provocação  de
terceirc>s, mediante parecer escflto e devidamente fundamentado.

20.2.        A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrataçã
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20.3.         Os   licitantes   assumem  todos   os   custos   de  preparação   e   apresentação   de   suas

prc>postas  e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses   custos,
mdependentemente da condução ou do resultado do processo hcitatório.

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

20.5.           Qualquer modificação no instmmento convocatório exige divulgação pelo mesmo
instnmento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo~se o prazo inicialmente
estabelecido,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a  formulação  das

propostas.

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 úül 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 hcitação,  a

promoção  de  diligência  desdnada  a  esc]arecer  ou  complementar  a  instmção  do  processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão

públlca.

20.8.           As  nomas  que  disciplinam este certame  serão  sempre interpretadas  em  favor  da
ampliação  da  disputa  entre  os  mteressados,  desde  que  não  comprometam  o  interesse  da
Administração, o prricípio da isonomia, a fmalidade e a segurança da contrataçâo.

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
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n°  8.666, de 4i993.

20.10.      Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

do  iriício  e  incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  em  dias  de
expediente na Administração.

20.11.       O desatendimento de exigências formais não essenciais não irnportará 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 l.ei

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

2a a 6a feira, no horário das 08:00 às 12:00 lioras, ou através do e-inail cpl-gra)au@hotma



•      .;`i_s.!__

C)EUS  PROVERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRA]AÚ
CNP]/MF 06.377.063/0001-48

Rua Patrocíniojorge, OS  -Centro -CFjp 65 940-000
Sitc:  www.graiziu. ma.gQ!!;b£ /  E-mail:  cpl,gTa.jau @hotmail. com

onde  poderão  ser  consultados  e  obüdos  gratuitamente,  bem  como  consultados  através  do
SACOP  e  portal  da  transparência  deste  órgão.  Em  atendimento  as  recomendações  deste
Orgão   e   da   OMS  inforrnamos   que   a   sessão   ocorrerá   em   local   aberto   e   arejado;   será
estabelecido distanciamento mínmo de 02 metros de cada participante durante a sessão; será
obrigatória a utihzação de mascaras, 1uvas e que cada participante porte seu frasco de álcool
em gel.

20.15.         0  foro  para  dirimir  questões  relativas  ao  presente  Edital  será  o  da  Comarca  de
Grajaú - MA, com exclusão de qualquer out]:o.

20.16.          Integram este Edital, para todc)s os fins e efeitos, os segumtes anexos:

20.16.1.

20.16.2.

20.16.3.

20.16.4.

20.16.5.

20.16.6.

20.16.7.

20.16.8.

ANEXO I -Projeto Básico e Apensos;
ANEXO 11 -Planilha de Custos e Formação de Preços;
ANEXO 111 - Composição do BDI;
ANEXO IV - Cronograma fisico-financeiro;
ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO VI -Modelo de Proposta;
ANEXO VII -Modelos de Declaração Unificada;
ANEXO VIII - Modelo de Credenciamento;

Grajaú Q4A), 07 de dezembro de 2021.

Mercial Líma de Amda
Prefeito Municipal

e
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ANEXO I -PRO]ETO BÁSICO

PROTETO BÁsico

1.    OB}ETO

Contratação  de  Empresa  de  Engenharia  para  Conclusão  de  uma  Quadra  Políesportíva  com  Vestíário  do  Povoado  Remanso

PADRÃO FNDE - SALDO REMANESCENTE.

2.   PARTES INTEGRANTES D0 PR0lETO BÁSICO

2.1 ANEXOS - PIANILHAS ANEXAS

2.1.1      COMPOSIÇÃODEBDI

: :.§    âkàNNEFRA°àçÊ¥sFCNOT£[RNkNCE[Ro
2.1.4      ENCARGOS SOCIAIS

3.   INTERESSE PUBLIC0

A presente solicitação c)bjetiva a finalização da obra remanescente de Conciusão de
uma Quadra Poliesportiva com  Vestiário  do  Povoado  Remanso PADRÃO  FNDE  -  SALDO  REMANESCF,NT];,  que  irá

beneficiar toda a população daquele povoado, principalmente a população mais jovem, com
um espaço amplo e bem espaçoso para que eles possam praticar esportes e ter uma vida social
com mais qualidade.

A obra, se]:á executada em conforimdade com os pro)etos, rela[órios e plamJhas que
compõem o escopo deste Projeto Básico.

4.   LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.  Todos os  serviços constantes dos anexos deste I'rojeto Básico deverão ser executados no

Povoado Remanso, na Cidade de Grajaú/MA.

5.   VOLUME ESTIMADO DOS SERVIÇOS

5.1   A  demanda  total dos  serviços  foi estimada  conforme  detalhado  nos  anexos  que  fazem

parte  desse  Pro)eto  básico.  Deste  modo  o  CONTRATANTE  somente  assumirá  o
compromisso de pagamento dos serviços constantes da Ordem de Serviço emitida por ele
e   que   tenham   sido   efetivamente   realizados   e   entregues   pela   CONTRATADA   e
homologados  pelo  CONTRATANTE,  com  base  nos  preços  umtários  da  proposta
vencedora do processo licitatório.
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6.   ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES

6.1.  Os   serviços  de  Engenharia  propostos  são  se]viços   comuns   de  engenharia,   de  baixa
complexidade, detamados nos Anexos deste Projeto Básico.

7.   DA PRECIFICAÇÃ0

7.1  0  Valor  Global  Estimado  é  de  R$  720.772,08  (setecentos  e  vinte  mil,  setecentos  e
setenta e dois reais e oito centavos), conforme orçamento elaborado de acordo com a
tabela SINAI'I.

8.   PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO CONSTRUTIVA

8.1  Todos  os  proced]mentos  técnicos  adotados  para  a  execução  dos  serviços  de  engenhafla
necessários  estão detalhados no Cademo de Execuções  Construtivas, parte ritegrante do
ANEXOS  deste  Projeto  Básico  e  deverão  estar  em  confotmidade  com  as   Normas
Brasileiras da ABNT pertinentes.

9.   DAS OBRIGAÇÕES D0 CONTRATANTE

9.1  Coordenar  e  monitorar as  açôes  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 cc)m os quantitaúvos 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.

9.5  Prestar   as   informações   e   os   esclarecimentos   que   venham   a   ser   solicitados   pela
CONTRATADA.

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

10.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

10.2              Arcar  com  os  ônus  trabalhistas,  impostos,  encargos  sociais  e  outros  afins
atendimento dos objeüvos em questão.
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Responsabilizar-se   pelo   pagamento   das   multas   eveiitualmente   aplicadas   por10.3

e

quaisquer autoridades,  Federais, 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,     ristalaçôes     e     equipamentos     do
CONTRATANTE  e  de  terceiros,  a  título  de  culpa  ou  dolo  devidamente  comprovados,

providenciando a correspondente mdenização.

10.5              Apresentar ci.onograma  detamado  de  execução  com  datas  de mício  e  términc>  da
obra,  compatibilizado  com os  quadros de  demanda, visando à programação das  diversas
fases dos senriços.

10.6              Contratar profissionais para a prestação dos senriços com a capacitação adequada e
através do rerie 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 PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1 Os  serviços  técnicos  decorrentes  da  licitação  deverão  obedecer  ao  Cronograma
Físico-financeiro que integra os ANEXOS deste Projeto Básico que prevê a conclusão dos
mesmos em 180 (cento e oítenta) dias a partJr do recebimento da Ordem de Sen7iço pela
CONTRATADA. A prorrogação desse prazo poderá ocorrer somente dentro dos termos
da lei vigente.

0            12.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

12.1              0 pagamento será efetuado através Boletins de Medição, na forma aba]xo:
•     Após  a  conclusão  dos  serviços,  com  os  devidos  aceites  e  homologações  por  parte  da

CONTRATANTE,  serão apresentadas para pagamento  cópias  dos Boletins  de  Medição
devidamente autenticadas juntamente com as Notas Fiscais/Faturas.

•     O CONTRATANTE pagará à coNTRATADA somente os valores contidos nos Boletins
de  Medição,  devidamente  atestados  e  homologados  pela  CONTRATANTE  não  sendo
devido o pagamento de quaisquer valores a título de ftanquia ou de garantia de execução
de valores mj.njmos.

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

12.2             A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes comprovantes:
•     Mensalmente cópia autenticada da GFIP ~ Guia de Recolhjmento do Fundo de Garanti

do  Tempo  de  Serviço  e  lnformações  à  Previdência  Social  completa  e  qutada,
Íespectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente.
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•     Mensalmente cópia autenticada da GPS - Guia da Previdência Social qutada com o valor
indicado no relatório da GFIP.

•     Trimestralmente  a  docuinentação  reladva  à  comprovação  do  admplemento   de   suas
obrigações trabalhistas, inclusive contflbuições previdenciárias e depósitos do FGTS, pai.a
com seus empregados.

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

pagamentos até a sua regulaí=ização.

12.3             A CONTRATADA deverá:
•     Manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  exiddas  na

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

contrato, e que venham ser estabelecidas na OS.
•     Elaborai-os relatórios de acompanhamento de execução e de conclusão de serviços

13.  DA VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO ÀS OBRAS E AO PESSOAL
13.1             A  CONTRATADA  deverá  apresentar  à  CONTRATANTE,  antes  do  início  das

obras,   o   respectivo  Plano   de  Segurança  abrangendo   todas   as   suas   fases   tais   como
demolições, construções, manutenção de canteiro, etc.

13.2             A CONTRATADA será responsável única, perante coNTRATANTE e teíceiros,

por quaisquer danos  que vier a causar, em consequência do senriço, 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  falhas  no  cumprmento  deste
dispositivo.

13.4              Caberá  à  CONTRATADA  a responsabilidade pela  segurança  de  seu  pessoal nas
obras através de seu serviço de Medicma do Trabalho devidamente representado na CIPA.

13.5              0s sefviços de vigilância e a responsabilidade de guarda de materiais, ferramentas e
equipamentos,  nas   áreas   dos   trabalhos,   serão   de  inteira  e  úmca  responsabilidade   da
CONTRATADA.

14.  DA FISCALIZAÇÃ0

14.1   A  FISCALIZAÇÃO   se  exercerá  em  caráter  permanente  por  intermédio   de  pessoal
especializado da CONTRATANTE, desigmdo para este mister.
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14.3 A  CONTRATADA deverá manter ou construir, no  canteiro  de  serviços,  acomodações
adequadas para qiie o pessoal da FISCALIZAÇÃO possa exercer sua fimção com relação aos
serviços objeto do contrato firmado.

14.4 Todas as ristruçôes, reclamações e quaisquer entendmentos entre a FISCALIZAÇÃO e
a  CONTRATADA  e  vice-versa  far-se-á  sempre  pcn  escrito,  através  do  Livro  de  Obras,
assinada por seus representantes  credenciados nas devidas oportunidades, não sendo levadas
em consideração quaisquer alegações fimdamentadas 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  diriãdas  diretamente  à  CONTRATADA;  por
outro   lado,   todo   e   qualquer   ato   efetuado   ou   disposição   tomada   pelo(s)   referido(s)
Engenheiro(s), ou arida omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão considerados para
todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

14.6  A  CONTRATADA  sei.á  obrigada  a afastar imediatamente  do  serviço  e  do  canteiro  de
obras, todo e qualquer elemento )ulgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente e

que possa prejudicar o bom andamento dos seíviços.

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 proporcionar à FISCALIZAÇÃO,  amplo acesso  a qualquer
local dos  serviços  e  facilitar,  ainda,  os  meios  nc)  sentido  de  que  a mesma  FISCALIZAÇÃO

possa  exercer  suas  funções  de  forma  completa,  devendo,  também,  providenciar  o  imediato
atendmento de todas as observações da FISCALIZAÇÃO.

14.9  Das  decisões  da  FISCALIZAÇÃO,  a  CONTRATADA  poderá  interpor  recurso,  sem
efeito  suspensivo,  ao  Prefeito,  no  prazo  de  10  (dias)  corridos,  contados  do recebimento  da
notificação.

15.  DA DIREÇÃO E ANDAMENT0 DAS OBRAS

15.1  Logo  após  o  início  das  obras,  a  CONTRATADA  deverá  detamar  o  cronograma  fisico
financeiro apresentado na licitação.

15.2 A CONTRATADA manterá para a direção geral dos trabamos, 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
"Boleüm Diário", de acordo com o modelo estabelecido pela mesma FISCALIZAÇÃO,

registrando  o  pessc)al  em  serviço,  os  equipamentos,  os  serviços  executados,  a  jornad
trabalho, as condições do tempo, observações de ocorrências, etc.
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15.4 A CONTRATADA deverá providenciar a confecção da placa indicativa dos serviços de
acordo  com o modelo  fomecido pela CONTRATANTE e instalá-1a em local cscoHudo pela
FISCALIZAÇÃO.

15.5   A   área   prevista   para   instalação   do   canteiro   de   obras   devei.á   ser   mdicada   pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

16.  DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

16.1  À  CONTRATADA  caberá  toda a  execução  das  obi.as  e  senriços  objeto  deste  "Projeto
Básico" e seus Anexos.

16.2 Todos os serviços e ou materiais que constam da plarrilha de preços deverão ser fornecidos

pela CONTRATADA.

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

planilha  de  preços  unitários  fornecida  pela  CONTRATANTE,  que  deverá  ser  totalmente
preenchida pelo empreiteiro, sob pena de inabihtação.

17.  DOS MATERIAIS

17.1   Todos  os  materiais,  equipamentos  e  acessórios  necessários  à  execução  dos  serviços
licitados deverão ser fomecidos pela CONTRATADA, rÉorosamente adequados à fmalidade
a   que   se   destinam   e   deverão   estar   enquadrados   nas   normas,   especificações,   métodos,

padronizações, teminologias e simbologias estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas -ABNT que Uie sejam aplicáveis.  Os mesmos não poderão ser empregados  sem a
aprovação da FISCALIZAÇÃO, que poderá solicitar os dados necessários à comprovação da
natureza, qualidade e o fomecimento de amostras.

17.2 Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO serão imediatamente rc'movidos do
canteiro de serviços.

18.  DO PESSOAL

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

18.2 A CONTRATANTE tern o direito de a seu exclusivo critério e sem assurir o ônus por

qualquer indenjzação  perante a CONTRATADA,  exigij: a imediata  substituição  de  qualquer
dos  seus empregados que ela venha a julgar incompetente ou prejudicial ao bom andamento
dos seíviços.

18.3 A CONTRATADA será a responsável pelo pagamento dos salários e todos os encargo
sociais  e  trabalhistas, vale-transporte, vale-refeição,  uniforme,  E.P.I.  etc.,  deverá  observa

preceitos  relativos  às  leis  trabalhistas,  previdenciárias,  assistenciais,  secuntáriase  sindl
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ficará  obrigada  a  assumir  a responsabilidade para  todos  os  efeitos  legais,  por  todos  os  seus
funcionáflos,comoúnicaempregadora,i.econhecendoexpressamentequeemhipótesealguma,
se     estabelecerá     qualquer    vínculo     empregatício     entre     os     seus     fimcionários     e     a
CONTRATANTE,   com   total   isenção   e   exclusão   da   CONTRATANTE   em   qualquer
procedimento )udicial ou extrajudicial.

18.4 A CONTRATADA também responderá pecuniariamente, perante CONTRATANTE ou
terceiros, .por eventuais fiirtos pradcados pelos seus empregados, resguardando-se seu direito
a eventuais ressarcimentos pelas companhias seguradoras.

18.5 Mediante prévia e expressa autorização formal da CONTRATANTE, a CONTRATADA

poderá  subempreitar  parte  ou  partes  dos  trabalhos  de  topografia,  pavmentação,  controle
tecnológico  e redes  de utilidades,  ficando  entendido  que, mesmo  com essa autorização,  não
ficará retirada ou drinuída 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 ANEXOS deste "Projeto Básico".

19.2   0s  critérios   de  medição  de  todos  os   serviços  consideram  o  pagamento  de  etapas
executadas, não sendo aceita a proposição de adiantamento pai.a quaisquer delas.

19.3   Todos   os   materiais,   equipamentos,   ferramentas,   EPI's   e   mão-de-obra   específica   e
adequada aos serviços  deverão estar previstos e iflclusos nos prcços  de cada item, sendo 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  desdobramento  de p£eços  contratuais.  A  aceitaçào  do  pedido,  porém,
ficará sujeita à aprovação da FISCALIZAÇAO, que, inclusive, poderá re)eitá-lo.

19.5 A fatura da medição contratual será encamjnhada à CONTRATANTE, )untamente com
o respectivo Boletim de medição, este emitido pela CONTRATANTE e cópias  autenücadas
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  fatura  correspondente  ao  período  vencido3  condicionadc>  a  confei.ência  e
aceitação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

20. DA CONCLUSÃO E ENTREGA DAS OBRAS

20.1  A  não  ser  em  consequência  de  trabalhos  extraordmários,  não  previstos  neste  "Pro)et
Básico",  de  condições  meteorológicas  desfavoráveis  ("IN  LOCO")  ou  de  fatos  impediti
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para os quais a CONTRATADA nâo 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 entu]ho,
restos de materiais e inteiramente lmpas.

20.3 Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigências contidas neste  "Projeto
Básico",    e    após    a    entrega    dos    desenhos    "as    'Duilt",    a    CONTRATANTE    aceitará

provis?flamente os serviços no prazo de 30 dias, contados da data em que a CONTRATADA
comunicar, por escrito, a conclusão dos mesmos. Durante este período, a Contratada deverá
refazer, por sua própria conta, os serviços que apresentarem defeitos. Uma vez corrigidos tais
defeitos,  e  fornecidos  os  desenhos  representativos  da  obra,  o  Recebiinento  Definiüvo  pela
CONTRATANTE será efetivado 60 (sessenta) dias após o Recebriento Provisório mediante
solicitação da Contratada, também por escrito, formahzando-se a aceitação através de "Termo
Final de Entrega e Recebimento".

20.1   Quando  do  recebimento  definitivo  do  referido  contrato,  será  devolvida  a  caução  a
CONTRATADA, permanecendo, porém, a responsabüdade deste pelo prazo previsto em lei.

21.  DAS SANÇÕES

21.1   Na   hipótese   de   descumprimento   parcial   ou   total   da   adjudicatária,   das   obrigações
cc>ntíatuais assumidas, ou a rifringência de preceitos legais pertinentcs, o CONTRATANTE

poderá garantir a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:

•     Advertência por escrito;
•     Multa, de 2°/o 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 fc>rça maior.
•      Da  sanção  aplicada  caberá  recurso,  no  prazo  de  5  (cmco)  dias  úteis  da  noúficação,  à

autoridade superior àquela que aplicou a sanção, nos termos do art. 109, da Lei n° 8.666/93.
•     A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público,

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

IMPORTANTE

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

pleno conhecimento deste "Projeto Básico", das condições gerais que regerão o Contrato,
e das condições com que se fará o transporte do pessoal, de materiais e de equipamentos,
locais   dos   serviços   como:   natureza,   tipo   e   relevo   do   terreno,   edificações   próximas,
obstáculos, condições pluviométflcas, etc.

>    Cada proponente deverá ter pleno conhecimento dos acórdãos do TCU, dos Decretos-Lei
medidas  provisórias  e  demais  dispositivos legais para  a reahzação  das  obras  objeto
"I'rojeto Básico" e que regulam esse tipo de empreendimento.
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OMADA DE PREÇO N° 011/2021 - CPL/PMG

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO
CONTRAT0 N° _/2021 - PMG

T ERMO           DE           C ONTRAT O
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GRATAÚ - PMG E A
FIRm

PARA
EXECUÇÃO     DE .............      SOB      0
REGIME   DE   EMPREITADA  POR
PREÇO GLOBAL NOS TERMOS DO
EDITAL  DE TOMADA DE  PREÇO
N° 2ncx/2nnnz - cpL/pMG.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ - PMG, entidade de direito público, inscrita no
CNPTsoboN°...........,comsedenacidadedeGrajaú/MA,localizadanaRuapatrocínioTorge,

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  denommada  simplesmente  CONTRATANTE,   e  do   outro  lado  a  Empresa

inscrita    no CNPT     sob     o     n°

no

representada  por  seu(ua)
estabelecida     à     Rua

o(a)  Sro()

UdeJcreuer   nome,   nacioncilidade,   estado   aúl,   ProfifJão),  porta.dor:(í+)   do   CPF
e       RG       no residente        e        domiciliado(a)        à       Rua

doravante denommada simplesmente CONTRATADA,
submetendo-se as partes  às disposições  constantes nos termos da Lei n° 8.666, de 21  de )unho  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 abrfl de 2008, aplicando-se tarnbém os procedimentos deterrmados pela
Lei  Complementar  123/2006  e  iia  Lei  n°  8.078,  de  1990  -Código  de  Defesa  do  Consumdor,
resolvem  celebrar  o  presente  Contrato  para  execução  de  determimda  obra,  tendo  em  vista  o
resultado  da  licitação  procedida  na  modalidade  TOMADA  DE  PREÇOS  n°  _/20xx  -
CPL/PMG,  oriunda  do  Processo  Admristrativo  n° _-  Sec.  _,  Adjudicação  datada  de
_/_/_ e Homologação datada de _/_/20_,  mediante as Cláusulas e condições segimtes:
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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. CLÁUSUIA SEGUNDA -VIGÊNCIA

2.1.  0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, isto  é, até 12

(DOZE) MESES, com início a pamr da assinatura do contrato.

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

contfatação sejam ritegralmente empenhadas até 31  de dezembro, para  fins  de inscrição em
restos a pagar, conforme Orientação Nomaüva AGU n° 39, de 09/12/2011.

2.3. A execução  dos  serviços  será imciada a partir do recebimento  da ordem  de  serviço  e
durará 90 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  a)uste,  devendo ser  formalizada
nos autos do processo administrativo.

3. CIAUSUIA TERCEIRA -DO VALOR DO CONTRATO

3.1.  0 valor total da contratação  é de RS  ..........  ( ..... )

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordmárias diretas e indiretas decorrentes
da  execução  do  objeto,  riclusive  tnbutos   e/ou  impostos,  encargos   sociais,   trabalhistas,

previdenciários,    fiscais    e    comerciais    incidentes,   bem    como    taxas    de   licenciamento,
administração,  frete,  segiiro  e  outros  necessários  ao  cumprimento  ritegral  do  objeto  da
contratação.

3.3.  0  valor  consigmdo  neste Terrno  de  Contrato  é  fixo  e  mea)ustável,  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 INI'Cou outro que vier a substituí-lo.

4. CIÁUSUIA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As    despesas    decorrentes    desta   contratação    estão   programadas    em   dotação

orçamentária própria, prevista no orçamento do Mumcípio, para o exercício de 2020, ria
clas sificação ab aixo :
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2- PREFEITURA MUNICIPAl, DE GRAtAÚ
02 - PREFEITURA
02 41  -SECRETARIA  DE  POLITICAS  PARA JUVENTUDE,  ESPORTE  E

02  4100  -SECRETARIA  DE  POLITICAS  PARA JUVENTUDE,  ESPORTE  E

27 -Desporto e  Lazer
27  812 -Desporto Comunitário
27  812 0027 -PROMOÇÃO  E APOIO AO  ESPORTE

27  812 00271074 0000 -CONSTRUCAO  DE  QUADRAS  ESPORTIVAS  E  GINASIO  DE  ESPORTE

4.4.90.39.00 -Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica

5. CIAUSULA QUINTA -DO PAGAMENTO

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

5.2.  Os  pagamentos  decorrentes  de  despesas  cu)os  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(crico)

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos  termos do art.  5°,  §
3°, da Lei n°  8.666, de  1993.

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

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

procedmentos:

5.4.1. Ao   final   de   cada   etapa   da   execução   contratual,   confome   previsto   no

Cronograma   Físico-Fmanceiro,   a   Contratada   apresentará   z[   medição   prévia   das
atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detamada.

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.]untamente    com    a    primeira    medição,    a    Contratada    deverá    apresentar
comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social - CEI.

5.5. A   Contratante  terá  o  prazo  de  15   (qumze)   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  conformidade  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 exme de qualquer das
responsabiJidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas.

5.7.Apósaaprovação,aContratadaemiüráNotaFiscal/Faturanovalordamediçãodefinitiva
aprovada, acompanhada da planiuia de medição de serviços e de memória de cálculo detamada.

5.8.  0 pagameiito someiite será efetuado após o "atesto". pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura  apresentada pela  Contratada,  acompanhada  dos  demais  documentos  exigidos
neste ristrumento contratual.

5.9.  0  "atesto"  da  Nota  Fiscal/Fatura  fica  condicionado  à  vcrificação  da  conformidade  da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as  atividades  efedvamente executadas,
bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-1a:

5.9.1. Do  pagamento  das  contribuições  sociais   @undo  de  Garantia  do  Tempo  de

Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da
úlüma 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 equvalente ¢ria de recolhmento 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 ardgo 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  Fiscal/Fatura
apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liqudação da despesa, corno por exemplo,
obrigação   financeira   pendente,   decorrente   de   penalidade   imposta   ou   jnadimplência,   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 venficada,
sem pre)uízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.12.1.  não produziu os resultados acoídados;

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

qua[ídade mínma ex]áda;
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5.12.3.  deixou de udlizar os materiais e recurso§ humanos exigidos para a execução do

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demaridada.

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  escflto,  para  que,  no

prazo de 5  (crico) dias, regularize sua situação ou, iio mesmo prazo, apresente sua defesa.  0
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual peri'odo, a critério da contratante.

5.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá  comurucar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à
madmplênciadacontratada,bemcomoquantoàexistênciadepagamentoaserefetuado,para

que  se)am acionados os meios pertinentes e necessár]os 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,  assegurada  à  contratada  a
ampla defesa.

5.18. Havendo a efedva execução do objeto, os pagamentos sei.ão reaüzados normalmente, até

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
Sistema  de  Cadastro  de  Fornecedores  de  Grajaú   ou  cadastro  equivalente -isto  é,  dcve`se
manter as condições 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  qualquet  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.Quandodopagamento,seráefetuadaaretençãotributáriaprevistanalegislaçãoaplicável,
em especial a prevista no artigo 31  da l,ei n.  8.212, de 1993.

5.20.1. A   Contratada  regularmente   optante  pelo   Simples   Nacional  não   sofrerá  a
retenção tributária quanto aos impostos e contflbuições 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.
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5.20.2. Quanto  ao  lmposto  sobre  Serviços   de  Qualquer  Natureza   (ISSQN),   será

observado  o  disposto na Lei Complementai. n°  116,  de  2002,  e leãslação municipal
aplicável.

5.21. Nos   casos  de  eventuais  atrasos   de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha
concorrido,  de  alguma  forma,  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 segu]nte fórmula:

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 apurado:

I=  (D0                            1=  (6/100)  /365 I  =  0,00016438

TX = Percentual da taxa anual =  6°/o.

6. CLAUSULA SEXTA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃ0

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

6.2.  0    representante    da    Contratante    devei.á    ter    a    quahficação    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  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   conformidade   do  material/técnica/equipamento   a   ser  utilizado  na   execução   dos
serviços  deverá ser verificada juntamente com  o  documento  da  Contratada que  contenha
relação   detalhada   dos   mesmos,   de   acordo   com   o   estabelecido   nos   projetos   e   de
docurnentos  técmcos  anexos  ao  instrumento  convocatório  a  que se  vincula  este  co
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informando as respectivas quantidades 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 cumprmento das cláusulas contratuais, conforme
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  responsabiüdades  assumidas  pela
Contratada,  sobretudo  quanto  às  obrigações  e  encargos  sociais   e  trabalhistas,  ense)ará  a

aplicação  de  sanções  admimstrativas,  previstas  neste  Temo  de  Contrato  e  na  legislação
vigente, podendo culmínar em rescisão contratual, confome disposto nos artigos  77 e 87 da
Lei n° 8.ó66, de  1993.

6.8. A fiscalização da execução abrange, ainda, outras roünas determinadas em nomatização
específica.

6.9. A  fiscahzação  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem  reduz  a  responsabfidade  da
Contratada, inclusive perante  terceiros, por qualquer irregularidade,  ainda  que resultante  de
imperfeiçõestécnicas,víciosredibitórios,ouempregodematerialinadequadooudequalidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o ai.t.  70 da Lei n° 8.666, de 1993.

7. CLÁUSUIA SÉTIMA - OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

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

7.2. Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  senridor  ou  corissão
especialmente  designada,  anotando  em registro  próprio  as  falhas  detectadas,  ridicando  dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.3. Noüficar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  famas  ou
irregularidades  constatadas  no  curso  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  contratual,  conforme  cronograma
fisico-ffianceiro;

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

7.6. Fornecer  por  escrito  as  infomações  necessárias  para  o  desenvolvimento  dos  senriços

objeto do contrato;

7.7.  Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
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7.8. Cientificar  o  órgão  de  representação  judicial  da  Procuradoria  Geral  do  Município  de
Grajaú - MA para adoção  das medidas  cabíveis  quando  do  descuniprimento das  obrigações

pela Contratada;

7.9. Arquivamento, entre outi.os documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatóflos de inspeções técnicas
após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

7.10. Exigu   da   Contratada   que   providencie   a   seguinte   documentação   como   condição
indispensável para o recebimento defritivo de objeto, q±ando for o caso_:

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.areparaçãodosvíciosverificadosdentrodoprazodegarantiadosenriço,tendo

em vista o direito assegurado 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. CIÁUSUIA OITIAVA -DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar  cada  urna  das  fases  do  empreendimento,  com  a  alocação  dos  empregados
necessários  ao  perfeito  curnprimento  das  cláusulas  contratuais,  fornecendo  e  utilizando  os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensflios de quahdade 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, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horários predeteminados pela Contratante;

8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do ob)eto, de acordo com

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor qei n° 8.078, de 1990), ficando
a  Contratante  autorizada  a  descontar  da  garantia  prestada,  caso  exigida  no  edital,  ou  dos

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.5. Utilizar  empregados   habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos   serviços  a  serem
executados, em conformidade com as normas e determmações em vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-
los 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 advidades contratadas;
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8.8.  Responsabrizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tflbutárias

easdemaisprevistasnaleáslaçãoespecífica,cujainadimplêncianãotransfereresponsabihdade
à Contratante;

8.9. Atender às  sohcitações  da Contratante quanto à substitução  dos  empregados  alocados,
no   prazo   fixado   pela   fiscahzação   do   conti.ato,   nos   casos   em   que   ficar   constatado
descumprimento  das  obrigações  relativas  à  execução  do  serviço,  conforme  descrito  neste
instmmento contratual;

8.10. Instruii   seus   empregados   quanto   à  necessidade   de   acatar   as   Normas   lnternas   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 ocoi.rência neste senúdo, a fmi de evitar desvio de função;

8.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução
do empreend]mento, inclusive a alteração de supervisores da obra;

8.13. Não permitir a uülização  de  qualquer trabamo  de menor de  dezesseis  anos,  exceto  na
condição de aprendiz para os maiores de quator2e anos; nem permtir a uti]ização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabamo noturno, perigoso ou msalubre;

8.14. Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na hcitação;

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

8.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos  liorários  e locais  de prestação de  serviço

para representá-1a na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis
com os compromissos assumidos;

8.17.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as nomas de segurança da Contratante;

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

8.19.  Prestar os  serviços  denti.o dos parâmetros  e rotinas  estabelecidos,  foi.necendo todos  os

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologm adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8.20. Comunicar  ao  Fiscal  do  conti.ato,  no  pi.azo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer
ocor]:ência anormal ou acidente que se verifique no local dos sewiços.

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

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabamos, bem como
documentos relativos à execução do empreendjmento.
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8.22. Paralisar,  por  determjnação  da  Contratante,  qualquer  atividade  que  não  esteja  sendo
executadadeacordocomaboatécnicaouqueponhaemriscoasegurançadepessoasoubens
de terceiros.

8.23. Adotar  as  providências  e  precauções  necessárias,  riclusive  consulta  nos  respectivos

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias,

elétricas e de comurucação.

8.24. Pi.omover a guarda, manutenção e vistância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vBência 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
termos das normas pertinentes  qeis ns.  6.496/77 e 12.378/2010);

8.26.  Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aphcável;

8.27. Ceder os direitos patmoniais relaüvos ao píojeto ou senriço técnico especializado, para

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

8.28. Assegurar à CONTRATANTE:

8.28.1.  0  dueito  de  propriedade  intelectual  dos  produtos  desenvolvidos,  inclusive
sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser reahzadas, logo após  o

recebimeiito   de   cada   parcela,   de   forma   permanente,   permitindo   à   Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

8.28.2.  Os  dii-ejtos autorais  da solução, do projeto, de suas  especificações  técnicas, da

documentação  produzida  e  congêneres,  e  de  todos  os  demais  produtos  gerados  na
execução  do  conti.ato,  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 admimstraüva das aüvidades, de modo a conduzi-1as
eficaz  e  eficientemente,  de  acordo  com  os  documentos  e  especificações  que  mtegram  ou
fiindamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.

8.30.  Conduzir  os   trabalhos   com  estnta  observ-ância  às   normas  da  legislação  perdnente,
cumprindo  as  determinações  dos  Poderes  Públicos,  mantendo  sempre  limpo  o  local  dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplma.

8.31. Submeter previamente, por escrito,  à  Contratante, para análise  e aprovação,  quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

8.32. Elaborar   o   Diário   de   Obra,   inclumdo   diariamente,   pelo   Engenheiro   pre
responsável, as informações  sobre o andamento do empreendimento, tais  como, nú
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fiincionários,  de  equipamentos,  condições  de  trabamo,  condições  meteorológicas,  serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comumcados à
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

8.33.  Refazer, às suas expensas> os trabamos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento  contratual,  no  Projeto  Básico  e  seus  anexos,  bem  como  substitm  aqueles
realizados  com mateflais  defeituosos  ou com vício  de construção, pelo prazo  de  05  (cinco)
anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

8.34.  Observar   as   diretrizes,   critérios   e   procedmentos   para   a   gestão   dos   resíduos   da
construção  civd  estabelecidos  na  Resolução  n°  307,  de  05/07/2002,  com  as  alterações  da

Resolução n.  448/2012,  do  Consemo  Nacional de Meio Ambiente  -  CONAMA,  confome
arügo4°,§§2°e3°,dalnstruçãoNormativaSLTI/MPOGn°1,de19/01/2010,nosseguintes
termos:

8.34.1. 0 gerenciamento  dos resíduos  origmários  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
adequada dos resíduos da construção civü o  gmários da contratação, obedecendo, no

que couber, aos segumtes procedmentos:

8.34.2.1.resíduosClasseA(reudlizáveisourecicláveiscomoagregados):deverão

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encammhados a aterros
de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

8.34.2.2. resíduos  Classe  8   (recicláveis  para  outras  destinações):  deverão  ser

reudlizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

8.34.2.3. resíduos  Classe  C  ®ara os  quais  não  foram desenvolvidas  tecnologias

ou       aplicações       economicamente       viáveis       que       permitam       a       sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transpoi.tados e destmados

em conformidade com as normas técnicas específicas;

8.34.2.4. i.esíduos  Classe  D  ®erigosos,  contaminados  ou  prejudiciais  à  saúde):

deverão    ser    armazenados,    transportados,    reutilizados    e    destinados    em

conformidade com as normas técnicas específicas.

8.34.3. Em nenhuma lupótese a Contratada poderá dispor os  resíduos  origmários  da
contratação  em aterros  de  resíduos  sólidos  ubanos,  áreas  de  "bota  fora",  encostas
corpos  d'água,  1otes  vagos  e  áreas  proteãdas  por  Lei,  bem  como  em  áreas
hcenciadas;
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8.35.  Observar as seguintes diretflzes de cai.áter ambiental:

8.35.1.Qualquerinstalação,equipamentoouprocesso,situadoemlocalfixo,quelibere
ou  emta  matéria  para  a  atmosfera,  por  emissão  pontual  ou  fuátiva,  uÜJizado  na
execução  contratual,  deverá  respeitar  os  limites  máximos  de  emissão  de  poluentes
admudos 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
ultrapassar o,s  níveis  considerados  aceitáveis pela Norma NBR-10.151  -Avaliação do

Ruído   em  Areas   Habitadas   visando   o   conforto   da   comunidade,   da  Associação
Brasileira  de Nomas  Técnicas  -ABNT,  ou  aqueles  estabelecidos  na  NBR-10.152  -
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Bi.asileira de Normas Técnicas
-  ABNT,  nos  temos  da  Resolução  CONAMA  n°  01,  de  08/03/90,  e  legislação

correlata;

8.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da lnstrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010,  deverão  ser  utihzados,  na  execução  contratual,  agregados  reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprmento e custo inferior
em relação aos agregados natui   s, inserindo-se na planilha de fomação de pi.eços os
custos correspondentes;

8.36.Responderporqualqueracidentedetrabalhonaexecuçãodosserviços,porusoindevido
de patentes  redstradas  em nome  de  terceiros, por danos  resultantes  de  caso  fortuito  ou  de
força  maior,  por  qualquer  causa  de  destmção,  danificação,  defeitos  ou  incorreções  dos
serviços ou dos bens da Contratante, de seus fmcionários ou de terceifos, amda que ocoridos
em via pública )unto 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 trabamos, conforme
procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos;

8.38. Providenciar, conforme o caso, as hgações definitivas das utilidades previstas no projeto

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

8.39. Quando  não   for  possível  a  verificação  da  regulandade  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
segumtes  documentos:   1)  prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social;  2)   certidã
conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) cerüdões que compr
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a regulafldade perante as  Fazendas  Estadual, Distfltal e Municipal  do  domicílio  ou  sede  do
contratado, conforme exigdo no instrumento convocatório; 4)  Certidão  de Regulaiidade 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
assinaturadocontrato,acontratadadeverápardcipardéreuniãomicial,devidamenteregistrada
em  Ata,  para  dar  início  à  execução   do  serviço,   com  o   esclarecmento  das   obrigações
contratuais,  em  que  estejam presentes  os  técnicos  responsáveis  pela  elaboração  do  Pro)eto
Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal admimstrativo do coiitiato,
os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão
os serviços cc>ntratados.

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

9. CLAUSUIA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃ0

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o 1imite de 30 °/o(tmta por cento) do
valor total do contrato.

9.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre  os requisitos  de qualificação  técruca necessários para a  execução

do objeto, bem como verificar os  demais requisitos  de habilitação  eventualmente aplicáveis,
dentre eles a regulafldade fiscal e trabalhista.

9.3.  Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  Íesponsabilidade  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 correspondentes ao objeto da subcontratação.

10. CIAUSUIA DECIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.  Comete infração  administrativa  nos  terinos  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; fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo; cometer fi.aude fiscal; ou não mantiver a proposta;

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discrirmadas ficará sujeita, sem

prejuízo da responsabihdade civil e crimmal, às seguintes sanções:

10.2.1.  advertência   por   faltas   leves,   assim  entendidas   aquelas   que   não   acarrete

prejuízos significaüvos para a Contratante;
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10.2.2. multa  moratória  de  até  0,3°/o  (zero  vírgula  três  por  cento)  por  dia  de  atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadmplida, até o 1imite de 30 (trinta) dias;

10.2.2.1.  em se tratando de inobse]vância do prazo fixado para apresentação da

garanúa (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de
O,07°/o  (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  (irinte  e  cinco)  dias  autorizai.á  a  Admimstração  contratante  a  promover  a
rescisão do contrato;

10.2.2.2.  as    penalidades    de    multa    decorrentes    de    fatos    diversos    serão

consideradas independentes entre si.

10.2.3.  multa  compensatória  de  até  10  %  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do

contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.2.3.1.  em  caso  de  riexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo

percentual do subitem acima,  será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadmplida;

10.2.4. suspensão  de  licitar  e  ripedimento  de  contratar  com  o  órgão,  enddade  ou
unidade administrativa pela qual a Administração I'ública opera e atua concretamente,

pelo prazo de até dois anos;

10.2.5. declaração  de  ridoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Adnristração
Pública,  enquanto perdurarem os  motivos  determjnantes  da pumção  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 dg penalidade de suspensão do subitem anterior;

10.3. A  aplicação  de  multa  não  impede  que  a  Admmstração  rescinda  unilaterahente  o
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

10.4. A   recusa  injustificada   da   Adjudicatária   em   assinar   o   Contrato,   após   devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Admristração, equivale à riexecução total do
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

10.5. A aplicação de qualquer penahdade não exclui a aplicação da multa.

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

Contratada que:

10.6.1.  tenha  sofrido  condenação  definiüva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude
fiscal no recolhmento de quaisquer tnbutos;

10.6.2.  tenha praticado atos ilícitos visando a fiustrar os obietivos da licitação;
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10.6.3. demonstre  não  possu  idoneidade  para  contratar  com  a  Adrninistração  em
vJJ.tude de atos ilícitos praticados.

10.7. A    aplicação    de    qualquer    das    penahdades    previstas    realizar-se-á    em    processo

admimstraüvoqueasseguraráocontraditórioeaampladefesaobservando-seoprocedmento

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

10.8.Aautoridadecompetente,naaplicaçãodassanções,1evaráemconsideraçãoagravidade
da   conduta   do   infrator,   o   caráter   educadvo   da   pena,   bem   como   o   dano   causado   à
Adfninistração, observado o princípio da proporcionalidade.

" As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos  em favor da LTnião, ou deduzidos  da garanüa, ou ainda, quando
forocaso,serãoinscritosnaDívidaAtivadaUniãoecobradosjudicialmente.

10.9.1.  Caso a Contratante detemme, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo

de  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  data  do  i.ecebimento  da  comunicação  enviada  peh
autoridade competente.

10.10. As penahdades serão obrigatoriamente reãstradas no SICAF.

10.11.Assançõesaquiprevistassãoindependentesentresi,podendoseraplicadasisoladasou,

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. cLÁusuLA  DÉclMA  pRIMEm  -  Do  REGIME  DE  EXEcuçÃo   E  DAs
ALTERAçÕES

11.1.Eventuaisalteraçõescontratuaisreger-se-ãopeladisciplmadoart.65daLein°8.666,de

1993.

n.2..0contratoierámlic`7adoPorexecwçãoindireta,soboregjmedsempmtadaPori)reçog!lobcil.

1:::?:..e,ftoadrid.OnadoaoCon:rato^ouqmJofraalteraçãoemJeuquãntitatiuoowPrefodeueráai)resentcw

pr:Çnostt::l:,á~n:-^:„f::::_::Jf:eç::refefind:'da|Adminis.traçãoPúb|icadiv„,gadoior.ocariãod;,idtaéo,

?^a^n:::_::.!:P:r?onalidad:en,ireop:eç?gb?alcontratadoeopnçodereferôn;a,n;faluadacnxuçãop;e;;;dno Jwbitem  anter,or e refpeitados oJ  |imite| do |,reúftoJ no ff  ,o  do art. á5  da |Ji no 8.ó66, de | ;;3.

12. CLAUSULA    DÉCIMA    SEGUNDA    -DA    ALTERAÇÃO    SUBTETIVA    D0
CONTRAT0

12.1.Éadmssívelafi]são,cisãoouricorporaçãodacontratadacom/emoutrapessoajurídica,
desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  juridica  todos  os  requisitos  de  habilitação
exigidos na licítação original; se)am mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não

haja pre)uízo à execução do objeto pactuado  e haja a anuência expressa da Administração à

continuidade do contrato.
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13.CLAUSUIADÉCIMATERCEIRA-DASVEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13J  1. Caucionar   ou   utihzm   este   Termo   de   Contrato   para   qualquer   operação
financeira;

13.1.2.  Interromper     a     execução     dos      serviços/atividades     sob     alegação     de

madimplementoporpartedaCONTRATANTE,salvonoscasosprevistosemlei.

14.CLÁUSULADÉCIMAQUARTA-D0RECEBIMENTODOOBTETO

141 Quando  as  obras  e/ou  semços  contratados  forem  conclu'dos,  caberá  à  Contratada
apresentar  comunicação  escrita  rifomando  o  fato  à  fiscahzação  da  Contratante,  a  qual
competirá,noprazodeaté15(quinze)dias,averificaçãodossenriçosexecutados,parafinsde
recebimento provis ório.

14.1.1.  0 recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão
detodosostestesdecampoeàentregadosManuaiselnstruçõesexigi'veis.

"AContratantereahzaráinspeçãorninuciosadetodosossemçoseobrasexecutadas,por
meio  de  profission"  técnicos  competentes,  acompanhados  dos  profissiomis  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.

14.2.1. Após  tal  inspeção,  sefá  lavrado  Termo  de  Recebimento  Provisóflo,  em  02

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

14.2.2. A   Contratada   fica   obrigada   a   reparar,   corrigir,   remover,   reconstruir   ou
substitu,àssuasexpensas,notodoouemparte,oobjetoemqueseverificaremvícios,
defeitos  ou incorreções resultantes  da execução ou materiais empregados,  cabendo à
fiscaüzaçãonãoatfstaraúldmae/ouúnicamediçãodeserviçosatéquesejamsanadas
todas   as   eventuais   pendências   que   possam   vri   a   ser   apontadas   no   Temo   de
Recebimento Provis ório.

14.3. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados  será lavrado
em até  H  (qumze)  dias após a lavratura do Temo de Recebimento Provisório> por servidoí
ou  comissão  designada  pela  autoridade  competente,  desde  que  tenham  sido  devidamente
atendidastodasasexigênciasdafiscalizaçãoquantoàspendênciasobservadasesomenteapós
solucionadastodasasreclamaçõesporventurafeitasquantoàfdtadepagamentoaoperários
oufornecedoresdemateriaiseprestadoresdeseNiçosempregadosnaexecuçãodocontrato.

14.3.1. Na  hipótese  de  a  verificação  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  não  s

procedida     tempestivamente,    reputar-se-á    como    realizada,     consumando-s
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recebimento   defimtivo  no   dia   do   esgotamento   do  prazo,   desde  que  o   fato   se/a
comunicadoàContratantenos15(quinze)diasanterioresàexaustãodoprazo.

14.3.2. 0  recebimento  defimtivo  do  objeto  licítado  não  exme  a  Contratada,  em

qualquer  época,   das   garanüas   concedidas   e   das   responsabilidades   assumidas   em
contratoeporforçadasdisposiçõeslegaisemvigorqein°10.406,de2002).

15.CIÁUSUIADÉCIMAQUINTA-RESCISÃ0

15.1.            0 pi.esente Termo  de  Contrato poderá  ser rescindido  nas  hipóteses  previstas  no

art78daLein°8.666,de1993,comasconsequênciasindicadasnoart.80damesinaLei,sem

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Temo de Referência, anexo do Edital.

15.2.            Os  casos  de  rescisão  contratual  serâo  formahente  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 admirnstrativa prevista no art.  77 da Lei n° 8.666, de  1993.

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

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

15.4.2.        Relação dos pagamentos já efetuados e arida devidos;

15.4.3.         Indenizações e multas.

16.        ACLAUSULA DÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃ0

16t           lncumbriá à conüatante providenciar a pubhcação deste instmmento, por exüato,
no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17.        CIAUSULADÉCIMASÉTIMA-FORO

17.1.            0  Foro  para  solucionar os  htigios  que  decorrerem  da  execução  deste  Temo  de
Contrato será o da Comarca de Grajaú  - MA.

I)ara firmeza e validade do pactuado, o presente Temo de Contrato foi lavrado em duas

(duas)viasdeigualteor,que,depoisdelidoeachadoemordem,vaiassinadopeloscontraentes.

_de de 20xx

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
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ANEXO VII
MODEL0 DE PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO n° 011/2021 - CPL/PMG

Prezados Senhores,

Submetemos  à  apreciação  de  V.  Sa.  proposta  nos  [emos  descfltos  abaixo,  assumindo
inteiraresponsabihdadepeloseuteoreasdemaisobrigaçõesestabelecidasnoeditaleseusanexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONE/FAX:

ENDEREÇO ELETRÔNICO

1. PROPOSTA DE PREçOS:

DESCRIÇÃO DO OB}ETO UNID. QUANT.
VALORUNITÁRIO VALORTOTAL

P.    RAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO PARA EXECUçÃO DO CONTRATO:
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
6. INFORMAÇÕEs Do REPRESENTANTE QUE AsslNARÁ o coNTmTo
avome, RG, CPF, Endereço)

Grajaú Q4A), _ de

Assinatura do representante legal da empresa
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2021 - CPL/PMG

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇO XXX/XXXX - CPL/PMG

A  empresa

o                 Seu representante legal o (a) Sr(a)

inscflta no  CNpj  n° ............, por intermédio  de

portador  (a)  da  cl n° ...........  e
docpFn°...........,DECLARA,sobassançõesadministrativascabíveisesobaspenasdalei,

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1)    Quanto  a  empregar  agentes  incapazes  ou  relativamente  íncapazes;  consoante  o
dispostonolncisoVdoArt.27daLein°8.666,de21dejunhode1983,acrescidopelaLd
n°9.854,de27deoutubrode1999,quenãopossuiemseuquadrodepessoalempregado(s)
commenosde18(dezoito)anosemtrabalhonotutno,peflgosooujnsalubre,eemqualquer
trabamo  menores  de  16  (dezesseis)  anos,  salvo  na  condição  de  aprendiz  a  pa"  de  14

(quatorze).

2)    Quanto   a   condição   ME/EPP/CO0P,   esta   empresa   está   excluída   das   vedações
constantes na Lei Complementar n°.147/2014 e; na presente data, é considerada:

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

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

(  ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federa] n°.11.488/2007.

(  ) Não é ME/EPP/COOP.

3)Quantoaoplenoconhecímentoeatendímentoàsexigênciasdehabilitação;queesta
empresaatendeatodososrequisitosdehabiütação,bemcomoapresentasuapropostacom
indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4)    Quanto a inexistência de fato jmpeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.°, da
T  a;   F'-J_-_1   _  o   o  ,,,  /^, '                  _________    __   _-`--ó`,   J&-,   \)   L..    ,  \Lei Fçderal n?  8.666/93,  que  até  a-presente  data nenhum  fato  ocorreu  que  a inabilite
-,`~J_.__J_  J_   T^À,^T\  ^    T-T--,\--,_Part|C|Par do TOMADA DE PREÇo  em epígrafe, e que contra e|a àáo_1à-ás_,e--:;n_ri
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pedidodefàlênciaouconcordata.Declara,outrossim,conhecernaíntegraoEditaleque
se submete a todos os seus terrnos.

5)    Quanto a elaboração independente de proposta:

a)    A proposta ancxa foi elaboi.ada de maneira ridependente ®elo licitante), e que o conteúdo
da proposta  anexa  não  foi,  no  todo  ou  em parte,  direta  ou indiretamente,  informado  a,
discuüdo   com  ou  recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de   fato   da

(identificaçãodalicitação),porqualqueímeioouporqualquerpessoa;

b)Aintençãodeapresentarapropostaanexanãofoiriformadaa,discutidocomourecebido
de  qualquer.outro  pardcipanft  potencial  ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação),  por

qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)Quenãot:Ttou,porqualquermeioouporqualquerpessoa,influHnadecisãodequalquer

outroparticipantepotencialoudefatoda(identificaçãodalicitação)quantoapaJ:ticiparou
não da referida licitação;

d)Queoconteúdodapropostaanexanãoserá,notodoouemparte,d]J-etaouindiietamente,
comunicado  a  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da

(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida hcitação;

e)    Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, d]reta ou indiretamente,
informado a,  discutido com ou recebido de qualquer integrante de  (Órgão 1icitante)  antes
da abertua oficial das propostas;

9     Que  está plenamente  ciente  do  teor e  da  extensão  desta  declaração  e  que  detém plenos
poderes e informações para fimá-1a.

Local e data

Nome e assmatura do representante legal

[ObJenjaçào:emcaJoafimcitiuo,af:z]n_:.1%:resf:lü:a:md-Efta`dec/araç_ãodeueráferemztidasmPcipelqw

identific]ue  o  órgÃo  (ou  emf)refa)  emiJSor]
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TOMADA DE PREÇO N° 011/2021 - CPL/PMG

ANEXO IX
MODELO DE CARTA CREDENCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRATAÚ - PMG/MA

o         Z=fâ::oscs¥:Jpo:gíàc:N:::.EGLTCJ[ATu;;To _ cpL,pMG
REF: TOMADA DE PREÇO N° XXX/XXXX - CPL/PMG

Prezados Senhores,

A empfesa (fazão social do lícitante) com endereço na

N°_vem        pelo        seu        representante        legal

O(a)Sr.(a) portador(a)       do       RG       n°

objetotratadesenriçosdeengenharianecessáriospara

0

_,in§crita no CNPT/MF sob
infra-as sinado,         credenciar

e       do       CPF       n°
para  participar da TOMADA  DE  PREÇO  N°  005/2020  -  CPL/PMG  cujo

em con formidade
com  o  pro)eto  básico  padrão  - ANEXO  I  -  que  integra  este  Ato  Convocatório  deste  Edital,

outorgando-lhepoderesparapi.onunciar-seemnomedeempresa
em qualquer fase

da  Licitação,  bem  como  requerer,  concordar,  ínterpor  e  desistir  de  Recursos,  enfim,

praticar todos os atos inefentes ao certame licitatório.

Local, data e assinatura.

(nomedaempresaedoseurepresentantelegal,comadevidaidentificação)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU (MA)

Obra ID 28168 -Quadra com Vestiário -Povoado Remanso
Preço base:  Sínapi 01/2021  -Maranhão

IMPOSTOS / TRIBUTOS 7,6S%

1.1                           ]SS                                                                                           ISS                                                                                                2,00%

1.2                   COFINS                                                                      COFINS                                                                                3,00%

1.3                          PIS                                                                                       PIS                                                                                            0,65%

1.4                      DES                                             Taxa de desoneramento da FOPAG                                                  2,00%

2.                                                                                    OUTRAS DESPESAS

2.1                         AC                                                              Administração central                                                                  5,21%

2.2                         SG                                                                Seguros e Garantías                                                                    0,80%

2.3                          R                                                                        Taxa de Rjscos                                                                          1,27°/o

2.4                         DF                                               Despesas Financeiras (capital de giro)                                                   1,23%

2.5L

BDl=      {1+AC+SG+R)    x[1+DF}x    íl+L)

(1  - l§S - COFINS - PIS - DE§}



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ (MA)

202000

A2                 SEsl                                                                                                                                                                                                                               1,5                                       1,5                                       1.5                                      1,5

A3                SENAl                                                                                                                                                                                                                       1                                           1                                           1                                           1

A4             INCRA                                                                                                                                                                        0,2                             0,2                             0,2                             0,2

A5             SEBRAE                                                                                                                                                                  0,6                             0,6                             0,6                             0,6

A6             SALÁR]O  EDUCAÇÃ0                                                                                                                                       2,5                              2,5                              2,5                              2,5

A7             SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO                                                                               3                                 3                                 3                                 3

AS              FGTS                                                                                                                                                                                            8                                    8                                    8                                    8

A9             SECONCI

DESCRIÇÃO o:o°HMor:ES|`'E?oÇMÃê:       |      o;oEriMorDaES|NE?oÇ::

81             REPOUSO  SEMANAL REMUNERADO 17,87                NÃO  INCIDE                 ] 7,87                NÂO INCIDE

82             FERLADOS                                                                                                                                                                 3.95                 NÁO INCIDE                 3 ,95                 NAO  INCIDE

83             AUXILIO ENFERMIDADE                                                                                                                          0,89                          0,69                          0,89                          0,69

84               13°  SALÁRIO                                                                                                                                                                            10,73                             8,33                             10,73                             8,33

85             L[CENÇA PATERNIDADE                                                                                                                             0,07                           0,06                           0,07                           0,06

86             FALTA S JUSTIFICADAS                                                                                                                                   0,72                           0,56                           0,72                           0,56

87             DIAS  DE CHUVAS                                                                                                                                              1,46                 NÃO  INCIDE                 ] ,46                 NÃO INCIDE

BS             AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO                                                                                                         0,11                             0,09                            0,11                             0,09

89             FÉRIAS GOZADAS                                                                                                                                             7,42                           5 ,76                           7,42                           5,76

810           SALARI0 MATERNIDADE                                                                                                                          0,03                           0,03                           0,03                           0,03

c l            Av]so pREvlo mDENlzADo                                                                                                       4,72                        3,67                        4,72                        3,67

C2             AVISO  PREVIO TRABALHAD0                                                                                                                 0,11                            0,09                           0,H                           0,09

C3             FERIAS  (IN DENIZADAS) 5,83                              4,53                              5,83                              4,53

C4             DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA                                                                                           3,98                           3,09                           3,98                           3,09

REmc|DÊNCLA DE GRUPO A soBRE Aviso pREvio TRABAi,HADO E                        0`4                          0,3|                          0,42                         0,33D2         =uri:Í;E#€: Ê;á ¥â¥àço^B.ÉUÁV[sno' tpuÉú.[õ üvDÉri-É~ÁD-ó -.---                  o,4
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