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TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022 – CPL 
 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPRETADA POR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022 
INTERESSADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de construção de quadra coberta com vestiário no Município de Brejo de 
Areia. 
DATA DA LICITAÇÃO:23/09/2022 
HORÁRIO: 08:00 horas  
LOCAL DE AQUISIÇÃO DO EDITAL (ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU IMPUGNAÇÕES) E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - Ma, Rua da Assembleia de Deus, 06, Brejo de Areia – Ma, CEP: 65315-000. 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE DE CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA – MA. 
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Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria nº 
003/2022, do dia 04 de janeiro de 2022, de acordo com o que determina as Leis nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações 
vigentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação da Modalidade TOMADA DE PREÇO do Tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime EMPRETADA POR PREÇO GLOBAL. Os envelopes de documentação relativa à habilitação 
preliminar e os envelopes contendo a proposta serão entregues, na sala da CPL, às 08h00min do dia 23 de setembro de 2022. 
 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa, para execução em regime de empreitada por preço global, pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL, para executar serviços de construção de quadra coberta com vestiário no Município de Brejo de Areia, 
de acordo com o Projeto Básico, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária e Peças Gráficas em anexos fornecidos junto ao presente 
Edital. (ANEXO I e II). 
 
1.2 - A licitante vencedora será responsável pela execução dos serviços pelos preços constantes nos quadros de quantitativos das 
propostas de preços. 
 
1.3 - A execução dos serviços será de responsabilidade da Contratada, e deverão obedecer às discriminações contidas nos ANEXOS I e II 
do presente Edital. 
 

2. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 - Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas que satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, 
que contenham no seu contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, o ramo de atividade objeto deste edital. 
 
2.2 - Não serão aceitas propostas de licitantes nas seguintes condições: 
 
2.2.1 - Que tenham sido declaradas inidôneas pela administração Federal, Estadual ou Municipal; 
 
2.2.2 - Que estejam em regime de concordata ou falência; 
 
2.2.3 - Que possuam em sua diretoria ou quadro técnico/administrativo funcionário, público vinculado à prefeitura Municipal de Brejo 
de Areia. 
 
2.2.4 - Que possuam em sua diretoria ou quadro técnico/administrativo, integrante participando em mais de uma proposta; 
 
2.2.5 - Que contenham preços ou condições cuja validade depende de aprovação por parte da Prefeitura Municipal. 
 
2.2.6 - Que apresentam correções ou alterações de qualquer natureza nos textos ou documentos que integram este Edital ou, ainda se 
refiram a objeto diferente do solicitado; 
 
2.2.7 - Empresas em Consórcios;  

2.2.8- Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas 
 
2.3 - A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital seus Anexos e instruções, bem 
como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas gerais; 
 
 

3 –CONDIÇÃO: CREDENCIAMENTO, DECLARAÇÕES, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 
3.1 – A entrega dos documentos será feita em local, dia e hora fixado no preâmbulo deste Edital à Presidente da Comissão em 02 (dois) 
envelopes separados e lacrados com os seguintes dizeres: 

 
a) Envelope A – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 – CPL 
PROCESSO: 033/2022 
DIA: 23/09/2022 ÀS 08:00hs 
OBJETO: 
PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
b) Envelope B– PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 – CPL 
PROCESSO: 033/2022 
DIA: 23/09/2022 ÀS 08:00hs 
OBJETO: 
PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 

3.2 - Além dos envelopes, deverão ser apresentados os seguintes documentos para o credenciamento, com a respectiva qualificação, 
junto a CPL, devendo, ainda, identificar-se exibindo cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com 
fotografia, a ser entregue separada dos envelopes. 
 

 
a. tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): registro comercial, ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente de todos quanto forem os sócios, proprietários, dirigentes ou assemelhados; 
 

b. tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial, no qual constem 
poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a esta 
licitação. 

b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial deverão possuir firma reconhecida em cartório e estar 
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados 
na alínea "a", onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário e cópia 
autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente de todos quanto forem os sócios, proprietários, 
dirigentes ou assemelhados. 

b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial deverão, obrigatoriamente, sob pena de não 
ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou 
estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade, acompanhadas de 
cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a", onde 
esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário e cópia autenticada da Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente de todos quanto forem os sócios, proprietários, dirigentes ou assemelhados. 

b.3) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do procurador da empresa 
interessada. 

3.2.1 - Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA, de acordo com o artigo 1°, do Decreto Estadual nº 
21.040, de 17 de fevereiro de 2005, com data de emissão máxima de 90 (noventa dias). 
 
3.2.2 - O Ato Constitutivo e eventuais alterações ou Consolidação deverá ser vir acompanhado da Certidão Específica emitida 
pela junta comercial dentro exercício Social Vigente, com data de emissão máxima de 90 (noventa dias). 
 
3.3- DECLARAÇÕES 
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3.3.1 – Declaração sob as penas da Lei, de que a licitante está respondendo a nenhum processo de FATO IMPEDITIVO nem se encontra 
impedida de participar de licitações pública no Território Nacional por ser inidônea, conforme o modelo do ANEXO VIII, DENTRO do 
Envelope (A) exigido no subitem 3.1; 
 
3.3.2 – Declaração de SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE TÉCNICO a ser efetuado por Engenheiro expressamente 
designado pela Prefeitura Municipal, conforme modelo do ANEXO VII, FORA dos Envelopes exigidos no subitem 3.1; 
 
3.3.3 – Declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, conforme o modelo do ANEXO IV, FORA dos Envelopes exigidos no subitem 
3.1; 
 
3.3.3.1 - Acompanhada de no Mínimo 04 (quatro) Fotografias em cores da sede da empresa (tamanho mínimo de 10cm x 15cm) da área 
externa (fachada) e interna (escritório, depósito, etc.), comprovando que a empresa possui local e instalações adequados e compatíveis 
para o exercício do ramo de atividade da mesma. 
 
3.3.3.1.1 - A Comissão Permanente de Licitação poderá diligenciar junto ao endereço declarado da empresa para verificação da 
autenticidade das informações. Para apuração dos fatos, caso seja comprovada a Declaração falsa, não será credenciada para 
participação no Certame e iniciar-se-á processo administrativo para que sejam tomadas as medidas legais pertinentes quanto à ação 
fraudulenta da empresa participante. 

3.3.4 – Declaração da licitante de que NÃO POSSUI, EM SEU QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADO(S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) 
ANOS em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, 
cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art.7º, da Constituição Federal de 1998 (ANEXO IX), DENTRO do Envelope(A) exigido no 
subitem 3.1; 

3.3.5 Declaração de CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, conforme modelo estabelecido no ANEXO V deste Edital, e 
apresentada FORA dos Envelopes exigidos no subitem 3.1; 

3.3.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem exercer o direito de preferência previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, deverão apresentar o Presidente da Comissão, além da 
Declaração elencadas anteriormente, FORA dos envelopes nº A e B (subitem 3.1), a seguinte declaração em separado: 

3.3.6.1 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, consoante o art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006,que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI deste Edital, e apresentada 
FORA dos Envelopes. A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento, podendo 
ser: 

a) inscrição como optante do SIMPLES NACIONAL; 

b) Certidão expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, vigente para a data da licitação, conforme legislação 
específica, com data de emissão máxima de 90 (noventa dias); 

3.3.7 O Presidente da CPL poderá diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou da Junta Comercial do domicilio da sede da 
licitante para verificar seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
3.3.8 A não apresentação da Declaração prevista no subitem 3.3.6.1 significa renúncia expressa e consciente da licitante, que optou por 
não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, desobrigando o Presidente da CPL. 
 
3.3.9 Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos dos Itens 3.2 e 3.3 terão poderes para se manifestar verbalmente, no certame, 
a intenção de recorrer contra decisões do Presidente, assinar a Ata de Abertura, praticar todos os demais atos inerentes ao certame em 
nome da Proponente. 

 
3.3.10 A Licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a Ata, considerar-se-á que tenha renunciado ao direito 
de recorrer dos atos da CPL. 

 
3.3.11 O não comparecimento da licitante ao certame implicará na aceitação das decisões da CPL, bem como manifestação formal de sua 
desistência de interpor recursos. 

 
3.3.12 Recebidos os Envelopes “n.º A”, Documentos de Habilitação e “n.º B”. Proposta de Preços, o Presidente procederá à abertura 
dos Envelopes contendo os Documentos de Habilitação, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pela CPL e pelos 
participantes que o desejarem. 
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3.3.13 Desenvolvido o CREDENCIAMENTO, a CPL declarará encerrada esta etapa, não mais serão admitidos novos proponentes. 
 
3.3.14 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas por cartório 
competente, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial, exceto as expedidos via internet. 
 
3.3.14.1 Para fim da previsão contida no subitem 3.3.14, o documento original poderá integrar os ENVELOPES, não sendo possível a 
devolução. 
 
3.3.15 Os documentos expedidos via internet e, inclusive outros apresentados, terão, sempre que necessário, suas 
autenticidades/validades comprovadas por parte da CPL. 
 
3.3.16 A CPL não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. 
Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a 
proponente não será credenciada. 
 
3.3.16 Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, deverão ser autenticados por 
autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor público juramentado. 
 
3.3.17 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) 
dias da data final para a entrega dos envelopes. 
 
3.3.18 As Declarações poderão ser assinadas por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, representante legal ou procurador da 
proponente, com poderes para este fim. 
 
3.3.19 Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope B (Proposta) antes do Envelope de Habilitação, este será novamente lacrado 
sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes; 
 
3.3.20 Antes de passar para análise da documentação de habilitação das empresas participantes, o Presidente da CPL deverá consultar, 
para verificar o eventual descumprimento de condições de participação, os seguintes cadastros:  
 

a) Cadastro Nacional de Empresa Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União 
(www.portaldatransparência.gov.br/ceis);  
 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional  de  Justiça  
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php); 

 
3.3.21 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,  dentre as sanções impostas  ao responsável  pela prática de ato de improbidade  administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
3.4 -DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO –  
 
3.4.1 - O Envelope A deverá conter em via única, de forma ordenada, original ou por qualquer processo de cópia previamente 
autenticada, a seguinte documentação: 
 
3.4.2 –Relativa a Habilitação: 

 
I - Habilitação Jurídica: 
 

a) Registro comercial, no caso de firma individual, todas suas alterações, se houver acompanhado de com cópia da Cédula de 
Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do responsável pela empresa; 

b) Contrato Social ou outro Ato Constitutivo em vigor, com todas as suas alterações, se houver, ou o Ato Constitutivo Consolidado. 
No caso de sociedades por ações, juntar os documentos de eleições de seus administradores, juntamente com cópia autenticada 
da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente de todos quanto forem os sócios, proprietários, dirigentes ou 
assemelhados; 

c) Ato Constitutivo devidamente registrado no Órgão Competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; 
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d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

 
II - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o 
caso; 

 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente 

ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Negativa (ou Positiva, com Efeito de 
Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. 

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante o 
Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da 
data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de: 

e.1.Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

e.2.Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa. 

Obs.: Caso a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante não emitir certidões negativas distintas para débitos fiscais e para 
inscrição na dívida ativa, ou se não estiver claro no texto da Certidão o englobamento de ambos, deverá comprovar tal situação de não 
existência ou de englobamento no âmbito do estado, podendo ser: 

- Através de declaração da Fazenda Estadual comprovando a emissão de uma única certidão que compreenda débitos fiscais, 
inscritos ou não em dívida ativa. 

- ou outro documento equivalente. 

f) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, emitida até 90 (noventa) dias antes do 
recebimento dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de: 

f.1.Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN; 

f.2.Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa, relativa aos tributos ISSQN e TLVF; 

f.3.Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento equivalente, referente à 
TLVF. 

Obs.: Caso a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante não emita certidões negativas distintas para débitos fiscais relativos 
ao tributo ISSQN, e para Inscrição na Dívida Ativa, ou se não estiver claro no texto da Certidão o englobamento de ambos, deverá 
comprovar tal situação de não existência ou de englobamento no âmbito do município, podendo ser: 

- Através de declaração da Fazenda Municipal comprovando a emissão de uma única certidão que compreenda débitos fiscais, 
inscritos ou não em dívida ativa. 

- ou outro documento equivalente.  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas; 

III – Qualificação Econômico-Financeira 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício e conforme prevê o art. 27 da LC 123/06 e artigo 26 da Resolução 
nº CFC N.0 1.418/2012, acompanhada de notas explicativas, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, demonstrada através de índice 
financeiro, aplicando-se a seguinte fórmula e valor: 
 
Índice de Liquidez Corrente ILC = Ativo Circulante-AC    ≥  1,0 
                                                           Passivo Circulante-PC 
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Índice de Liquidez Geral ILG  = Ativo Circulante + Razoável a Longo Prazo≥ 1,0 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
a.1 As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os 
riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais. 

a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

a.1.1) Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (sociedade anônima): 

a.1.1.1) por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou; 

a.1.1.2) por fotocópia do Balanço Contábil apresentado no sistema SPED devidamente registrado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante 

a.1.1.3) O Balanço de Sociedades por Ações e de Cooperativas deverão ser apresentados com Ata de aprovação pela 
Assembleia Geral Ordinária, registrados na Junta Comercial; 

a.1.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) e demais: 

a.1.2.1) por fotocópia autenticada do Termo de Abertura e Encerramento Livro Diário registrada pela Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º; 

a.1.2.2) por fotocópiado Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou; 

a.1.2.3) por fotocópiado Balanço Contábil apresentado no sistema SPED devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.2) Sociedade criada no exercício em curso:  

a.2.1) fotocópia autenticadado Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou 
domicilio da licitante; 

a.3) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Para o Contador. 

a.3.1) A habilitação do Profissional Contábil assinante do Balanço Patrimonial, será comprovada através da 
Certidão de Regularidade Profissional – CRP, comprovando a regularidade do profissional perante o CRC de sua 
jurisdição, vigente na data de realização da licitação. 

a.3.2) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar juntamente com o Balanço 
Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 
1.420/2013. 
 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação dos documentos de habilitação, 
quando não vier expresso o prazo de validade. 
 
c) Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor de R$ 48.819, 80 (quarenta e oito mi, oitocentos e 
dezenove reais e oitenta centavos), com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação das propostas em uma das 
modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), seguro garantia, fiança bancária e títulos da Dívida Pública, este último, 
devendo criteriosamente se dar na forma do Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado no 
BANCO DO BRASIL, AG. nº 2782-0, CONTA nº 12074-x PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA/MA. 
 
 
IV – OUTROS DOCUMENTOS 
 

a) Declaração de que não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei n.º 9.854/99, conforme modelo do 
Anexo IX. 
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b) Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação, conforme o modelo do Anexo VIII deste Edital. (Artigo 32, 
§ 2°, da Lei Federal nº 8.666/1993). 
 
b.1) Acompanhada de Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos emitidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU (Art. 197 da Lei 
8.666/93. 
 
c) Certificado de Registro Cadastral-CRC, expedido pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, por meio do Cadastro de 
Fornecedores. 

 
V – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.1 – Comprovação de Registro e Quitação da Empresa e do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, da região, do exercício vigente, sendo inválido o documento que não apresentar 
rigorosamente a situação atualizada da Empresa, conforme Resolução 266/79 do CONFEA; 
 
5.1.1 - Devendo o Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, estar em situação regular e em vigor, 
sendo que as empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/MA, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66, em consonância com a Resolução nº 
413/97 do CONFEA. 
 
5.2 - Atestado de Visita ao Local dos Serviços. 
 
a) Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria aos locais da execução dos serviços, 

acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07:30 horas às 13:00 horas, devendo o agendamento 

ser efetuado previamente através de solicitação protocolada na Prefeitura Municipal de Brejo de Areia – Ma. 

b) A Administração optará pela exigência de vistoria, lastreando-se no art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, segundo o qual o licitante deve 

apresentar na habilitação “comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

c) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o penúltimo dia útil anterior à data 

prevista para a abertura da sessão pública. 

d) Para a Vistoria, só será admitido Responsável Técnico do licitante, estando devidamente identificado. 

d.1.) Após a devida Vistoria será emitido pelo Senhor Charles Sousa da Silva, Secretário de Infraestrutura e Serviços, Atestado de 

Vistoria, em nome da licitante. 

e) A vistoria deverá ser realizada em veículo da própria Licitante. 
 
5.3  - Declaração formal, emitida pelo representante legal da empresa, indicando um Profissional Habilitado e assinada por ambos, 
para responder tecnicamente pelos serviços previstos do Edital, (indicar o nome completo, endereço, telefone, e-mail, cópia da carteira 
profissional junto ao CREA). 
 
5.3.1 - Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma, devendo 
apresentar carteira profissional junto ao CREA. 
 
5.3.2 - A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o 
licitante como contratante, ou cópia da Ficha Funcional do empregado, em que conste o carimbo da Delegacia Regional do Trabalho, ou 
do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sócio, ou do Contrato de Trabalho. 
 
5.4 – Para atendimento à qualificação técnica profissional da empresa licitante (Inciso, § 1o  do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93), deverá 
ser apresentado Atestado em nome do Responsável Técnico, registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia–CREA 
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da respectiva Certidão 
de Acervo Técnico–CAT, expedida pelo CREA ou CAU, que demonstre execução de serviços, para órgão ou entidade da Administração 
Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda para empresas privadas, na  execução de obras ou serviços de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo definido no Anexo II 
deste Edital, de complexidade operacional equivalente ou superior. 
 
5.4.1 – A Certidão de Acerco Técnico–CAT poderá será analisada pela Engenheira Municipal para efeito de verificação às parcelas de 
maior relevância e valor significativo definido no Anexo II deste Edital. 
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5.4.2 - O Atestado do responsável técnico fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente será aceito com a 
respectiva certidão do CREA. 
 
5.4.3 -Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, em nome do Responsável Técnico, relativa a execução de obras ou serviços de 
características semelhantes ao objeto desta licitação. 
 
5.5 - Apresentar somente o atestado necessário e suficiente para comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que 
comprovarão as exigências.  
 
5.6 - Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos exigidos, exceto previsto na Lei 
Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2017. 
 
5.7 - É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação. 
 
5.8 - Os Documentos de Habilitação (Envelope A) bem como os de credenciamento deverão ser apresentados em cópias 
autenticadas por cartório competente, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial e exceto os expedidos via internet. 
 
5.8.1 -Para fim da previsão contida no subitem 5.8, o documento original poderá integrar o Envelope A, não sendo possível sua 
devolução. 
 
5.9 - A licitante que não satisfazer quaisquer das condições exigidas neste edital à Documentação de Habilitação, ficará desde logo 
inabilitada para a fase seguinte. 
 
5.10 - Para habilitação, as ME E EPP deverão apresentar toda documentação constante do item 3.4.2 e suas alíneas, que será 
devidamente conferida pela Comissão Permanente de Licitação. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis cujo prazo inicial corresponderá a ao momento em que o proponente ME ou EPP for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 
 
 
VII – ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

a) O CRC será considerado para efeitos de habilitação em certame licitatório, devendo o interessado providenciar, com 
antecedência, junto ao Setor de Cadastro, o cadastramento prévio, sendo uma exigência da Lei para os Órgãos que realizam de 
forma frequente licitações públicas. Porque presta-se a agilizar a tramitação das modalidades de licitação, simplificando 
sobremaneira a fase de habilitação preliminar, devendo ser apresentado como documento de habilitação; 

 
b) A inscrição da empresa no Cadastro de Fornecedores deste município, não atribui direito líquido e certo à habilitação, devendo 
apresentar os documentos aqui relacionados; 

 
c) No caso de isenção ou não incidência de tributos, o licitante deverá apresentar documento(s) comprobatório(s) da situação, 
expedido pelo órgão competente; 
 
d) No caso de CERTIDÕES POSITIVAS, o interessado deverá juntar a certidão expedida pelo ofício competente, esclarecendo o 
posicionamento das ações; 

 
 
3.5 – A PROPOSTA DE PREÇOS 
 
3.5.1- A proposta de preços, Envelope (B), deverá preencher a Planilha de Serviços e Preços Unitários e Total – ANEXO II –, que integra 
o presente Edital, com os preços unitários e total. Será aceita planilha impressa computadorizada pela proponente, desde que guarde, 
sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha do MUNICÍPIO, no que se referem às atividades, unidades e quantidades, 
devidamente numerada, datada, assinada e rubricadas em todas as folhas pelo representante legal e Responsável Técnico da licitante 
proponente, devendo conter o seguinte: 

a) Número da Licitação e o nome ou razão social da licitante, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico (e-mail), este último se houver. 
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b) Descrição clara e completa das características do objeto da presente licitação, em conformidade com o Anexo I e II; 
 
c) Prazos de Execução e preços unitários em algarismos e valor global da proposta em algarismos e por extenso, na moeda 
nacional, já inclusos os lucros e todas as despesas incidentes (frete, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, e quaisquer outras), que 
possam influir no custo final; 

 
d) A licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, constante do quadro de quantidades. 
Caso contrário a Comissão Permanente de Licitação recalculará a proposta, adotando sempre o MENOR PREÇO GLOBAL 
apresentado. Deverá ser observado o parágrafo 3º, do artigo 44, bem como o parágrafo 2º do artigo 44 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.  

 
e) Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para “BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI, 
inclusive com relação às parcelas que o compõe a alíquota do ISSNQ aplicável esteja devidamente identificada (Art. 9° da IS DG nº 
12/2010 de 28 de julho de 2010). 

 
f)  Devem ser observadas as decisões emanadas pelo Tribunal de Contas da União quando da elaboração da Planilha de 
BDI, objetivando a não inclusão de parcelas vedadas. 

 
g) Considera-se que os preços fixados pela proponente sejam completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de 
todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não 
indicação no conjunto de composição de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para execução dos 
serviços conforme projetados, significa tacitamente que o custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos 
unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.  
 
h) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 

i) Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, profissão, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na 
empresa; 

j) Assinatura do representante legal e Responsável Técnico da Proponente, com a devida qualificação. 
 
k) Número da conta para efeito de pagamento; 
 
l) Prazo de execução conforme Edital; 

 
m) Anexo à PROPOSTA COMERCIAL a empresa licitante deverá apresentar também, conforme o caso, a Planilha Demonstrativa 
de Composição de Custos para os equipamentos – Composição Analítica–, cotação dos equipamentos e suprimentos para estes,  
com detalhamento da mão-de-obra (salários mensais em acordo com as convenções trabalhistas, valor hora/homem, com  
encargos sociais, direitos de convenções coletivas trabalhistas, EPI’s, BDI, etc), detalhamento do BDI, das Leis Sociais e dos  
Tributos Federais, Estaduais e Municipais, em conformidade total com as legislações vigentes aplicáveis, com a Planilha de  
Preços Unitários e Total – ANEXO II – , para a análise técnica a ser realizado pelo Engenheira  do Município de Brejo de Areia - Ma, 
Estado do Maranhão, visando à viabilidade de execução do objeto licitado, sob pena de  desclassificação. 
n) A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado e também na forma de arquivo 
em mídia (arquivo no formato: Excel ou Word armazenado(s) em CD / DVD / PEN-DRIVE (dentro do envelope proposta). 

 
3.5.2 – A apresentação da proposta implica na responsabilidade por parte da licitante de ter condições de concluir o objeto. 
 
3.5.3 – A Proposta de Preço deverá rigorosamente, ser formulada de acordo com as especificações constantes nos Anexos I e II. 

 
3.5.4 – Na simples apresentação da Proposta, a licitante se submete a todas as condições deste Edital. A Proposta uma vez 
aberta, vinculará a licitante, obrigando-a, caso seja vencedora, ao cumprimento do seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO, consoante dispõe o parágrafo 6º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93. 
 
3.5.5 – Na hipótese de o processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da Proposta fica automaticamente prorrogada pelo 
prazo correspondente aos dias de suspensão. 
 
3.5.6 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas 
das demais licitantes. 

 



Página 11 de 58 Diário Oficial Eletrônico Edição 612 Ano III Publicação: 06/09/2022 

 
 
 
 

Edição 612 Ano III, Brejo de Areia - MA, 06/09/2022. 
 
 
 

 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 
Rua da Assembleia, 06 – Centro – CEP.: 653150-000 – Brejo de Areia - MA 

E-mail:prefeituraba@outlook.com 
CNPJ – 01.612.318/0001-96 

3.5.7 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço, prazo ou qualquer item que 
importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que 
serão avaliadas pela Comissão Permanente. 
 
3.5.8 – A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não 
será causa de desclassificação. 
 
3.5.9 –O Presidente poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no valor unitário, e poderá incluir o preço 
global da proposta, se faltar. 
 
3.5.10 – Caso a validade da proposta forem omitidos na Proposta de Preços, a Comissão entenderá como sendo igual ao previsto no 
edital. 
 
3.5.11 – Caso a adjudicação não ocorra dentro do período de validade da proposta, a Prefeitura Municipal de Brejo de Areia poderá 
solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias. 
 
3.5.12 – Não se admitirá Proposta que apresentar preços global, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando há renuncia expressa a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 
3.5.13 – Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos 
pela Comissão de Licitação. 
 
3.5.14 - A Comissão não aceitará, em hipótese alguma, modificações nas condições de propostas sob alegação de insuficiência de dados e 
informações sobre as condições de execução dos serviços, bem como de qualquer falha na obtenção dos dados ou na verificação das 
condições encontradas no local de trabalhos.  
 
3.5.15 - É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda 
indiretamente elidir o princípio de julgamento entre os licitantes.  

 
3.5.16 – Não se considera qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, inclusive financiamento subsidiado ou a 
fundo perdido, nem preço ou vantagem baseadas em ofertas dos demais licitantes. 

 
3.5.17 – Apresentar junto com a proposta de preços todos os elementos relacionados no Anexo II e com expresso prazo de 
execução dos serviços. 

 
3.5.18 – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação desclassificará a proposta que não atender ao exigido no Item 3.5, 
respeitado o subitem 3.5.8, observados erros que afetem a idoneidade e o conteúdo da proposta. 
 
3.5.19 – A proposta apresentada estará sujeita a análise, conforme o caso, pela Engenheira da Prefeitura Municipal de Brejo de 
Areia, na qual terá o tempo necessário analisa-la, sujeita a desclassificação mediante Relatório emitido pela mesma, devendo 
neste caso, comunicar os licitantes interessados mediante e-mail e publicação de resultado por meio de publicação nos Órgãos 
Oficiais Pertinentes, respeitando prazos de recursos legalmente estabelecidos. 
 
3.5.20 - A proposta deverá também ser fornecida através de meio digital (mídia) formato Excel à Presidente da CPL no 
momento de recebimento dos envelopes. 
 
3.5.21 - No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a CPL convocará todas as licitantes, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, conforme previsto no artigo 48, § 3º, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 

4. CONDIÇÃO: RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES 

 
4.1 - Após o credenciamento serão entregues ao presidente da Comissão os Envelopes de números, A e B (HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DE PREÇOS); 

 
4.2 - Aberto o envelope (A) contendo a documentação de habilitação que depois de devidamente analisada e rubricada pelos membros 
da Comissão, a mesma será oferecida ao exame e à rubrica dos representantes concorrentes credenciados. 
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4.3 - Se não houver tempo suficiente para analisar toda Documentação ou Proposta de Preços de forma eficiente, ou ainda, se os 
trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados 
em Ata e a Comissão terá o tempo necessário para analisa-las, conforme o caso, e divulgar o resultado na imprensa Oficial ou a 
continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada posteriormente. 
 
4.4 - É facultada o Presidente, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou 
não do quadro da Administração Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da documentação/proposta. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá 
após a conclusão da diligência promovida. 
 
4.5 - A Comissão Permanente de Licitação lavrará Ata circunstanciada registrando todos os fatos praticados no resultado de cada etapa, 
as quais serão assinadas por todos os seus Membros e representantes credenciados. 

 
4.6 - As observações ou impugnações em relação à documentação ou propostas antes da análise necessária pela Comissão que 
se enquadre no Item 4.2 deste Edital, não serão registradas em Ata, sendo garantido o direito de registro após a análise 
eficiente da Comissão em Sessão a ser convocada posteriormente ou após divulgação do resultado na imprensa Oficial. 
 
4.7 - A Comissão analisará a Documentação e a licitante que não atender às exigências estabelecidas no Edital será inabilitada e 
será devolvido o envelope B (PROPOSTA DE PREÇO), lacrado. 
 
4.8 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas a COMISSÃO poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 
de nova documentação, consoante dispõe o parágrafo 3º do art. 48 da lei nº 8.666/93. 
 
4.9 – As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de recorrer do resultado da habilitação, o que constará Termo 
Circunstanciado, procedendo-se então à abertura do Envelope nº (B) das licitantes habilitadas. 
 
4.10- Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
4.11 – Ultrapassada a fase de Habilitação das concorrentes e abertas as Propostas, não cabe mais desclassificá-las por motivo 
relacionado com a Habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só conhecido após o julgamento das propostas. 
 
4.12- Após a averiguação da Documentação, se for o caso, serão abertos os envelopes B (PROPOSTA DE PREÇO) que, também 
serão rubricados em todas as folhas pelos membros da Comissão permanente de Licitação e demais participantes 
credenciados. 
 
4.13 – Ultrapassada a fase de Habilitação, serão abertos os ENVELOPES DE Nº B, onde serão analisadas, podendo a COMISSÃO 
convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar  o seu entendimento, e divulgando a 
COMISSÃO às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, sendo as Propostas rubricadas pelos 
Membros da Comissão e Representantes dos participantes credenciados. 
 
4.14 – O julgamento e classificação deste processo licitatório serão feitos pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
4.15 - Não será objeto de exame ou deliberação, os fatos ou alegações não invocadas até o encerramento dos trabalhos que não 
constarem da respectiva Ata. 
 
4.16 – Envelopes de Propostas das licitantes inabilitadas não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da adjudicação, 
serão destruídos independentemente de notificação à interessada. 

 
 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 
5.1 Os envelopes das licitantes serão abertos em tantas sessões públicas quanto necessárias, a primeira delas, imediatamente 
após o término do prazo de entrega dos mesmos. O número de sessões públicas a serem realizadas será aquela suficiente para 
realização do processo licitatório, na forma da Lei. 
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5.2 A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da PROPOSTA DE PREÇOS no envelope 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou vice-versa, acarretará a exclusão sumária do licitante. 
 
5.3 Não serão aceitos, sob nenhuma hipótese, propostas enviadas por meio de telex, fax, telegrama ou qualquer outro meio que 
não seja o previsto no edital. 
 
5.4 – Somente serão examinadas as propostas contidas nos envelopes B das empresas que tiverem sido consideradas 
habilitadas para a execução dos serviços solicitados. 
 
5.5 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno 
porte que atenderem as condições deste edital. 
 
5.5.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno 
porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor valor. 
 
5.5.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem 
interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 
 
5.6 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de até 01 (um) 
dia útil, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de MENOR PREÇO GLOBAL, situação em que será declarada 
vencedora do certame. 
 
b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta inferior à 
de MENOR PREÇO GLOBAL, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma 
prevista na alínea "a" deste item. 
 
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio para 
estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 
 
5.7- Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, atender às exigências do item 5.5 deste edital, será declarado vencedor 
do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 
 
5.8 - O disposto no item 5.5, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte que não tenham comprovado seu enquadramento no processo, conforme as exigências do 
Edital. 
 
5.9  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os 
licitantes. 
 
5.10 - Qualquer tentativa de uma licitante de influenciar Comissão Permanente de Licitação quanto ao processo de exame ou 
esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na tomada de decisões para adjudicação de qualquer serviço, 
resultará na rejeição de sua proposta. 
 
 

6 – IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS  

 
6.1 - A impugnação ao Edital ou seus elementos, deverá ser dentro do prazo previsto no artigo 41, §§ 1º a 3º, da Lei 8.666/93. 
 
6.2 - Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, devendo a COMISSÃO julgar e responder à impugnação em até 03 
(três) dias úteis. No caso de licitante, o prazo para a impugnação será de 02 (dois) dias úteis. 

 
6.3 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 
julgado da decisão a ela pertinente. 
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6.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que tendo-o aceito sem objeção, vier, após julgamento 
desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito recursal. 
 
6.5 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas para recursos, previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do 
art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 
 
6.6 – Dos atos da Administração, decorrentes desta licitação, cabem: 
 
6.6.1 – Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Rescisão do contrato 
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 
6.6.2 – Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
6.6.3 – Pedido de reconsideração, de decisão do titular do órgão interessado na hipótese do § 3º do at. 87 da Lei nº 8.666/93, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
6.7 – O recurso será dirigido ao titular do órgão interessado por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
 
6.8 - Os recursos serão interpostos perante a Comissão Permanente de Licitação e dirigidos à Exma. Sr. Prefeito Municipal, de 
Brejo de Areia. 
 
6.9 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - Ma, localizada na Rua da Assembleia de Deus, 06 Centro, Brejo de Areia – Ma, CEP: 
65315-000, em horário de expediente. 

 
 
 

7. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
7.1 – A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração quanto ao fiel cumprimento, pela 
proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado. 
 
7.2 – A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a importância correspondente de 5% 
(cinco por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverá ser depositada no banco BANCO DO BRASIL, AG. 
nº 2782-0, CONTA nº 12074-x, devendo o comprovante ser protocolado no setor correspondente no Município, até o dia da assinatura 
do Contrato. 
 
7.3 – As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório Competente, às expensas da 
proponente vencedora, bem como deverão ter a assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma 
reconhecida e ser protocolado no protocolado no setor correspondente no Município, até o dia da assinatura do Contrato. 
 
7.4 – As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido emitidas sob forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos (Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93). 
 
7.5 – A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja enquadrado no 
disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de 27/05/98. 
 
7.6 – O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição do Termo de 
Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.  
 
7.7 – A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da proponente vencedora, após a expedição 
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços. Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será 
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devolvido o valor da CAUÇÃO DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra por culpa da Administração, nos termos da 
legislação vigente. 
 
7.8 – Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser apresentada com firma 
reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO 
CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador deverá ter filial em Vitorino Freire - Ma. 
 
7.9 – Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites previstos na Lei 8.666/93, a proponente 
vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual estabelecido no item 8.7.2. 

 
 

8 – ADJUDICAÇÃO 

 
8.1 - A Comissão adjudicará o contrato ao licitante cuja Proposta de Preços atenderem em sua essência aos requisitos do presente Edital 
e seus anexos e também for a de menor valor após correções eventuais. Preliminarmente à assinatura do contrato, a Administração 
deverá proceder à consulta do Certificado de Registro Cadastral, acerca da situação da contratada, que deverá ser repetida, todas às 
vezes, antes do pagamento das faturas relativas à contratação. Em havendo irregularidade, esta deverá ser formalmente comunicada à 
interessada, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade, sob pena de decair do direito e/ou enquadrar-se nos 
motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93.  
 
8.2 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
previsto, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e 
suas alterações posteriores. 
 
8.3 - Deixando o proponente vencedor de assinar o contrato no prazo fixado, por qualquer motivo poderá a Administração Municipal, 
sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado.  
 
8.4 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos na Lei nº 8.666/93, de 
21.06.93 e suas alterações posteriores.  
 
8.5 - A Administração Municipal se reserva no direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as Propostas de Preços a 
qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.  
 
8.6 – A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art. 70, da Lei n 
8.666/93. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes 
da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de suas obrigações. 
 

9 – FORMA DE PAGAMENTO 

 
9.1 – O pagamento resultante da contratação do objeto será efetuado de acordo com as medições dos serviços efetivamente 
executados, conforme proposta de preços aceita pela Prefeitura Municipal. 
 
9.2– A Prefeitura Municipal fará medições de acordo com os serviços efetivamente realizados, previstos nos preços unitários 
propostos. 
 
9.3 – A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, efetuará os pagamentos de acordo com as medições aprovadas e atestadas pela 
fiscalização, acompanhada da Nota Fiscal, no prazo Máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de apresentação da 
Nota, inclusive, com a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista decorrente do contrato a ser firmado com a licitante 
vencedores desta licitação;  
 
9.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta condição excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento; 
 
9.5– O pagamento da última medição só será efetuado após o recebimento provisório dos serviços pela Prefeitura, através do 
seu representante. 
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9.6 - A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia fará a retenção previdenciária conforme instrução normativa nº 03/2005 MPS e 
suas alterações. 

 
 

10 – REAJUSTAMENTO 

 
10.1 –Os preços contratuais, em reais, poderão ser reajustados, depois de transcorrido 01 (um) ano, contado do último dia do mês da 
data da entrega da proposta, nos termos do art. 25, § 1ºda Lei 9.069/95, pelos Índices utilizados pelo Setor correspondente, apurados e 
fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas. Os índices iniciais (Io) terão como mês base o mês da data da entrega da proposta à Comissão 
Permanente de Licitação.  
 
Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:  
 
 
                   R = [ 1-Io ] x V  
                            Io  
 
Onde:  
R = Valor da parcela de reajustamento procurado  
Io= Índice de preço verificado mês correspondente ao mês da entrega da proposta  
I1= Índice de preço referente ao mês correspondente ao mês de aniversário anual da proposta. 
V= Valor contratual dos serviços a serem reajustados.  
 
Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser 
desmembradas passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice.  
 
Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.  
 
10.2- A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir 
do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim sucessivamente, contado desde a 
data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato. 
 
10.3 – Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual vigerá e passará a 
ser praticado pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência do 
contrato. 

 
 

11 – PRAZOS 

 
11.1 A licitante vencedora deverá comparecer para prestar assinar o contrato e retirar o respectivo instrumento contratual 
dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação feita pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
11.2 – O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para esse fim. Este 
prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura Municipal. 
 
11.3 – O Contrato será operacional através de Ordem de serviços especifico. 
 
11.4 – O prazo máximo para o início dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de expedição da 
Ordem de Serviços especifico pela Fiscalização. 
 
11.5 - A administração deverá promover, no prazo legal, do Extrato do Contrato por meio de publicação nos Órgãos Oficiais 
Pertinentes. 
 
11.6 - Os serviços contratados deverão executados e concluídos conforme cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da 
data de início dos serviços. 
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11.7 - O prazo contratual estabelecido para os serviços, poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, em 
conformidade com o disposto no Art. 57, inciso I, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
11.8 - Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei 8.666/93. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em 
dia de expediente na Prefeitura de Brejo de Areia.   
 

12 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 
12.1 – A licitante contratada obriga-se a desenvolver os serviços objeto deste Edital, sempre em regime de entendimento com a 
FISCALIZAÇÃO, dispondo esta de amplo poderes para atuar no sentido de cumprimento de Termo de Contrato. 

 
12.2 – A CONTRATADA deverá tomar o necessário cuidado em todas as operações, com o uso de seus equipamentos, 
promovendo a proteção do público e do trafego nos arredores da obra. 
 
12.3 – A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal através de seus representantes, da forma a fazer 
cumprir, rigorosamente, os projetos, especificações, prazos, condições do edital, proposta e disposições de Termo e Contrato. 
 
12.4 – Ficam reservadas a FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não 
previsto no canteiro, no edital, nas especificações, nos projetos nas Leis nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer 
forma se relacione, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos, ouvindo a Sr. Prefeito Municipal. 
 
12.5 – A execução da obra será de acordo com o ANEXO I (Projeto Básico) e ANEXO II. 
 
12.6 - Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observados, de modo geral, as Especificações e Normas Técnicas 
da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, aquelas complementares e particulares e outras pertinentes aos serviços em licitação, 
constante dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos 
Órgãos Ambientais e de Controle.   
 
12.7 - O recebimento dos serviços, após execução e conclusão, obedecerá aos dispostos nos Artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.   
 
 

13 – CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO 

 
13.1 - A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia observará para que o Cronograma máximo por período esteja em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. Nos exercícios seguintes, caso ocorra, as despesas correrão à conta dos créditos próprios 
consignados no Orçamento. 
 
13.2. O cronograma Físico-financeiro (ANEXO II) apresentado pelo CONTRATANTE deve ser entendido como primeira estimativa de 
evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, poderá ser ajustado um cronograma de execução de 
acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.  
 
13.3. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente justificado pela Prefeitura Municipal. 
 

14 - PENALIDADES 

 
14.1 - Conforme TERMO DE CONTRATO 
 
 

15 - LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS A LICITAÇÃO E AO CONTRATO 

 
01- Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores.  
02- Normas Técnicas da ABNT, no que couber.  
03- Legislações Ambientais Federal, Estadual e Municipal.  
04- Lei Complementar nº 101/1800 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
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16. VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 
16.1- Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o Responsável Técnico do licitante deverá realizar vistoria nas 
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07:30 
horas às 13:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente através de solicitação protocolada na Prefeitura Municipal de 
Brejo de Areia – Ma. 

 
16.2- Os interessados deverão comparecer à Prefeitura Municipal de Brejo de Areia – Ma, onde será agendado o respectivo horário para 
conhecimento do local de execução dos serviços, acompanhados por um funcionário da Prefeitura ao Local dos serviços.  

 
16.3 - Para a visita, somente será admitido Responsável Técnico da licitante devidamente identificado.  
 
16.4 - No ato da visita, o Responsável Técnico deverá dirimir todas as dúvidas existentes, a fim de garantir o conhecimento do Local, 
sendo-lhes ao final emitido o competente Atestado de Visita ao Local da Obra. 
 
16.5. O Atestado de Visita ao Local da Obra, será emitido pelo Secretário Municipal de Obras e será apresentado juntamente com o 
Documento de Habilitação, conforme o disposto no Art. 30, inciso III da Lei 8.666/93, para comprovação, fornecida pelo órgão licitante, 
de que, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 
 

17 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1 – As licitantes deverão proceder antes da elaboração da proposta, uma verificação minuciosa de todos os elementos constantes 
deste Edital, dirigindo-se por escrito, diretamente a Comissão Permanente de Licitação até 05 (cinco) dias úteis antes da realização da 
Licitação. Apresentando suas dúvidas ou esclarecimento previamente estabelecido, implicará na tácita aceitação dos elementos 
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou 
falhas nos referidos elementos; 
 
17.2 - Providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica do(s) responsável(is) Técnico(s) indicados em sua proposta, 
junto ao CREA. 
 
17.3 - Os documentos e propostas da habilitação não serão devolvidos, mesmo que a licitante não seja a vencedora desta licitação.  
 
17.4 – São partes integrantes do presente Edital: Projeto Básico, Especificações Técnicas, Cronograma Físico Financeiro, Planilha de 
Preços e a Minuta do Contrato. 
17.4.1 - Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data superior a 30 (trinta) dias. 
 
17.5 – As despesas para atender o objeto desta licitação ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:  
 
02 06 SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
02 06 06 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
27 Desporto e Lazer  
27 813 Lazer 27 813 0282 ESPORTE DIREITO DE TODOS 
 27 813 0282 1025 0000 CONS. DE QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA  
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
17.6 – O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, 
sito à Rua da Assembleia de Deus, 06 Centro, Brejo de Areia – Ma, CEP: 65315-000, no horário de 8:00 as 12:00 horas. Onde poderão ser 
consultados gratuitamente. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço. 
 
17.7 – Está sempre ressalvada a prefeitura Municipal, por despacho motivado pelo Senhor Prefeito Municipal, do qual dará ciências ás 
licitantes em revogar ou anular esta licitação, sem que caiba a esta o direito do pedido de indenização, exceto, nos casos previstos no Art. 
59 e seu único, Lei nº 8.666/93. 
 
17.8 – Quaisquer esclarecimento referente á presente licitação, poderão ser obtidos, diariamente, no horário de 08:00 ás 12:00, no local 
de funcionamento da Comissão Permanente de Licitação. 
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17.9 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL  poderá  introduzir  aditamentos,  modificações  ou  revisões  no  presente Edital, a 
qualquer tempo e por qualquer motivo, antes da data estabelecida para a abertura da  licitação, conforme § 4º do art. 21, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
17.13 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
17.12 – Fica eleito o fórum da Comarca de Vitorino Freire. 
 
ANEXOS: 
 
ANEXO I - PROJETO BÁSICO 
ANEXO II –ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTO E PEÇAS GRÁFICAS. 
ANEXO III - CARTA CREDENCIAL 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO CONTROLE TÉCNICA 
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88 
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO 
 

 
Brejo de Areia (MA), 01 de setembro de 2022. 

 
 
 
 

 
JOABIO MATIAS MAIA FILHO 

Secretário Municipal de Administração  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº __/2022 

 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 
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ANEXO II 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS ___/2022 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
 

PEÇAS GRÁFICAS 
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ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS ___/2022 
 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na ______________________________, neste ato 
representado pelo(s) Sr.(a) ________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(a) o Senhor(a) _________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) 
amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, praticar os atos necessários à representação da 
outorgante na licitação na modalidade de Tomada de Preços nº. __/2022, usando dos recursos legais e acompanhando-os, 
conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 
recursos, transigir, desistir, Assinar Contrato, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. 

 

 

 

(local e data) 

 
________________________________ 

(nome da empresa) 
(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 22 de 58 Diário Oficial Eletrônico Edição 612 Ano III Publicação: 06/09/2022 

 
 
 
 

Edição 612 Ano III, Brejo de Areia - MA, 06/09/2022. 
 
 
 

 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 
Rua da Assembleia, 06 – Centro – CEP.: 653150-000 – Brejo de Areia - MA 

E-mail:prefeituraba@outlook.com 
CNPJ – 01.612.318/0001-96 

 
 

ANEXO IV 

 

TOMADA DE PREÇOS ___/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa ___________________, CNPJ nº ___________, está localizada e em 
pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. 

 
Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura 
Municipal de Brejo de Areia de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. 
 
A falsidade deste documento – exige ação penal pública incondicionada, ou seja, é exercida pelo Ministério Público, nos termos do art. 
129, I, da Constituição Federal. O processo criminal para apuração da falsidade de documento público (art. 297, CP) ou particular (art. 
298, CP). 
 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CIDADE/ESTADO: 

C.E.P.: 

PONTO DE REFERÊNCIA: 

TELEFONE: 

EMAIL: 

 

 

(local e data) 

 
 
 

________________________________ 
(nome da empresa) 

(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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ANEXO V 

 
 

TOMADA DE PREÇOS ___/2022 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa ___________________________, CNPJ n.º ________________, sediada na ___________________(endereço completo), 
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________,  D E C L A R A, sob as penas da Lei, que 
cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de 
Preços Nº __/2022 em epígrafe, realizado pela Prefeitura de Municipal de Brejo de Areia. 

 

 

 

 

 

 

(local e data) 

 

 

________________________________ 
(nome da empresa) 

(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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ANEXO VI 

 

TOMADA DE PREÇOS ___/2022 

 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo), 
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, D E C L A R A, sob as penas da lei, que é 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços Nº __/2022 em epígrafe, 
realizada pela Prefeitura Municipal de Brejo de Areia. 

 

 

 

 

(local e data) 

 

 
________________________________ 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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ANEXO VII 
 

 
TOMADA DE PREÇOS ___/2022 

 
 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO 
CONTROLE TÉCNICO 

 
 
 
 

Declaramos de maneira formal, nossa submissão à FISCALIZAÇÃO e ao controle técnico a ser efetuado por 
Engenheiro expressamente designado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(local e data) 

 

 
________________________________ 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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ANEXO VIII 
 
 

TOMADA DE PREÇOS ___/2022 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
 
 
A empresa ________________, CNPJ nº _________, representada pelo(a) Sr(a) ______________________, R.G. nº ____________, CPF nº 
_______________ DECLARA não está respondendo a nenhum processo de inidoneidade nem se encontra impedida de participar 
de licitações públicas no Território Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(local e data) 

 

 
________________________________ 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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ANEXO IX 

 

TOMADA DE PREÇOS ___/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88 

 

 

 

A empresa ________________, CNPJ nº _________, representada pelo(a) Sr(a) ______________________, R.G. nº ____________, 
CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal. 

 

 

 

 

 

(local e data) 

 
 

________________________________ 
(nome da empresa) 

(nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO X 

 
         TOMADA DE PREÇOS ___/2022 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº  XXXXX 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA 
CIVIL PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA- MA 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX, 
TUDO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEDIANTE AS 
CLAUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS. 

 
 

PREÂMBULO 
 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 
 
 
O MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA – MA, com sede administrativa na Rua da Assembleia de Deus 06, Centro, Brejo de Areia – Ma,  CEP: 
65.315-000,pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 01612318000196, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS, com sede na Rua da Assembleia de Deus 06, s/n, Centro, Brejo de Areia – Ma,  CEP: 
65.315-000, neste ato representada por seu titular _______________________, portador da carteira de identidade nº __________ SSP/___ e CPF nº 
____________, Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços; e através da SECRETRAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com sede 
na rua da Assembleia de Deus 06, Centro, Brejo de Areia – Ma,  CEP: 65.315-000, neste ato representada por seu titular, ____________, 
portadora da carteira de identidade nº _________________ SSP/MA e inscrito no CPF(MF) sob o nº ____________________, Secretária Municipal de 
Administração e Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Administração, doravante denominado de CONTRATANTE,e, de outro 
lado, a empresa _________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, Inscrição 
Estadual nº _____________, com sede estabelecida na _____________________________________________, neste ato representada na forma de seu Ato 
Constitutivo, por __________________________, ___________, __________, _____________, portador da Carteira de Identidade nº _________, expedida pela 
_______ e inscrito (a) no CPF sob o nº _____________, residente e domiciliado _____________________________________, doravante denominado de 
CONTRATADA, tendo em vista o disposto no Processo Administrativo n.º ___/2022 e Tomada de Preços n.º __/2022– CPL, e 
proposta adjudicada que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não 
conflitar, firmam de comum acordo, o presente contrato de n.° XXXX/2022 em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, 
demais normas legais que regem o assunto e mediante as cláusulas e condições a seguir delineadas: 
 
 
 
1. DOCUMENTOS INTEGRANTES – Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir 
procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os 
seguintes documentos: 
a) Edital da Tomada de Preço Nº __/2022 e seus anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA, as Notas de Empenho e as Ordens de 
Serviço. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO LOCAL - Constitui objeto deste Contratação de empresa especializa em Engenharia Civil para 
executar obra de construção de quadra esportiva coberta com vestiário no Município de Brejo de Areia- Ma. Os serviços se 
desenvolverão no local indicado na Especificação Técnica, que faz parte indissolúvel deste contrato, conforme descrito no Anexo I e II do 
Edital Tomada de Preço Nº __/2022, bem como os trabalhos descritos na Proposta da Contratada, os quais ficam fazendo parte 
integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto aos seus elementos 
característicos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – As obras contratadas serão executadas sob regime de Empreitada por preço 
global de acordo com o Quadro de Quantidades e Preços e Especificações Técnicas, Constantes do Edital de Tomada de Preço Nº 
__/2022 bem como as especificações fornecidas, as quais a CONTRATADA alocará todos os equipamentos pessoal e material necessário 
e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo 
com o constante no art.65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 
 
02 06 SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
02 06 06 SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER  
27 Desporto e Lazer  
27 813 Lazer 27 813 0282 ESPORTE DIREITO DE TODOS 
 27 813 0282 1025 0000 CONS. DE QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA  
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do Contrato, as despesas respectivas serão empenhadas, em 
relação à parte executada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA.  - Pagará a CONTRATADA, pelos serviços 
contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos, fica expressamente 
estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços, de acordo com as condições 
previstas nas Especificações as normas contidas no Edital e demais documentos da licitação, constituído assim sua única remuneração 
pelos trabalhos contratados e executados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Prefeitura Municipal fará medições de acordo com os serviços efetivamente realizados, previstos 
nos preços unitários propostos. 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO - A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, efetuará os pagamentos de acordo com as medições 
aprovadas e atestadas pela fiscalização, acompanhada da Nota Fiscal, no prazo Máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da 
data de apresentação da Nota, inclusive, com a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista decorrente do contrato a ser 
firmado com a licitante vencedores desta licitação; 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Emitido o atestado de conformidade, a contratada deverá apresentar na tesouraria da prefeitura Municipal as 
Notas Fiscais correspondentes às medições acompanhadas dos recolhimentos sociais devidos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento da última medição só será efetuado após o recebimento provisório dos serviços pelo 
Responsável. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco _________________, Agência 
___________, Conta Corrente __________________. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA.  
 
PARAGRAFO OITAVO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, 
sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária, assim como serão retidos os pagamentos em 
favor da empresa se estiver, ao tempo da liquidação de presente despesa, apresentando débitos de natureza trabalhistas ou 
previdenciários. 
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PARÁGRAFO NONO – Fica vedada a CONTRATADA, negociar ou efetuar a cobrança ou desconto da fatura emitido, permitindo-se tão 
somente, cobranças em carteira simples, ou seja, Diretamente na CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO - O presente Contrato poderá ser objeto de subcontratação, em parte, desde que haja 
prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, em conformidade 
com o Art. 72 e 78, inciso VI da Lei 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aceitação do CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos 
na execução dos serviços subcontratados.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com o CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas 
decisões. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATADA – Os serviços ora contratados serão executados conforme os projetos e especificações 
técnicas estabelecidas pelo CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a:  
 
a) A Contratada deverá apresentar um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços objeto do contrato, e se for solicitado pela 
FISCALIZAÇÃO, indicar os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica; ao qual lhe competirá: Coordenar as relações da 
empresa com o gestor do contrato e Receber as notificações do gestor do contrato e da autoridade máxima do órgão ou entidade;  
b) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde 
que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. Da decisão do parágrafo anterior cabe recurso, à CONTRATADA, no 
prazo de 03 (três) dias;  
c) É condição indispensável à indicação do representante, por parte da CONTRATADA;  
d) Será necessário que o preposto acompanhe a execução;  
e) Refazer os serviços eventualmente executados com erros, em virtude da ação, omissão, negligencia imperícia ou de qualidade 
inferiores;  
f) Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do objeto deste Contrato.  
g) O CONTRATADO deverá apresentar a ART – Anotação de responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, 
de execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, do recebimento da Ordem de Serviço;  
h) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros pela cobertura de qualquer tipo de ônus, encargos, perdas e danos, porventura 
resultantes da execução dos serviços contratados, como estabelecido em lei;  
i) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial a que se 
refere o objeto do Contrato, nos termos previstos em Lei, caso seja necessária à aplicação dessa condição;  
j) Realizar apresentações multimídia dos resumes dos resultados finais, se for solicitado pela FISCALIZAÇÃO, para sua promoção e 
divulgação;  
k) Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como salário, seguro de 
acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-transportes, vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas e 
exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes por esta rejeição;  
l) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela FISCALIZAÇÃO, bem como pelos atrasos acarretados por 
esta rejeição;  
m) Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, 
ainda, com as instruções emitidas pela FISCALIZAÇÃO por esta Secretaria;  
n) Manter, por si e por técnicos e/ou preposto, em total e irrestrita confidencialidade, todas as condições, o escopo e as informações 
recebidas em razão dos serviços e durante a execução dos trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos arquivos e dos relatórios 
que vierem a ser emitidos;  
o) Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo do trabalho contratado, as informações que 
venham a obter junto a esta Secretaria, assim como os resultados dos serviços;  
p) Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e acordadas;  
q) As inconsistências ou duvidas verificada na documentação entregue terão prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir 
do recebimento da diligencia pela CONTRATADA, para serem formalmente esclarecidas;  
r) O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante suas 
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele 
previstas e demais cominações legais;  
s) A CONTRATADA deverá manter, a qualquer tempo, efetivo condizente com o apresentado nas composições unitárias para a realização 
dos serviços previstos no cronograma;  
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t) A CONTRATADA, se for solicitado pela FISCALIZAÇÃO, deverá apresentar relatório constatando a evolução dos serviços de acordo com 
o cronograma físico aprovado, sempre que solicitado.  
u) a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATANTE 
 
Obriga-se a: 
I. Fornecer à CONTRATADA a “Ordem de Serviço”, que será expedida pelo setor competente da Contratante após a assinatura do 
presente Contrato e contra apresentação pela Contratada, do recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida 
pelo CREA;  
II. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços; 
III. Aprovar por etapas os serviços executados pela CONTRATADA;  
IV. Aprovar a escolha dos materiais a serem aplicados nos serviços, conforme as especificações estabelecidas no Projeto Básico;  
V. Promover o apontamento e atestar as medições dos serviços executados, nos termos da Cláusula Décima Quarta do presente 
instrumento;  
VI. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Cláusula Décima Terceira do presente instrumento;  
VII. Publicar nos Órgãos Oficiais Pertinentes, observando os termos previstos na legislação vigente, o extrato do CONTRATO e de seus 
ADITIVOS, quando houver;  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CORREÇÕES DE SERVIÇOS IMPUGNADOS - A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir 
ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela Fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos 
empregados, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva Notificação.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de rejeição total/parcial dos serviços apresentados, ou na hipótese de descumprimento de outras 
obrigações contratuais, avaliados nas medições mensais, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas fixadas 
neste Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão do prazo estabelecido para correção de serviços impugnados e/ou cumprimento das 
determinações não impede a aplicação das sanções administrativas. 
 
CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO - As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o valor de R$ XXXXX 
(XXXXX), correspondente ao(s) Item(s): 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR ITEM 

1.  
Serviço de Construção de Quadra Esportiva coberta 
com vestiário no Município de Brejo de Areia MA. 

SERVIÇO 1  

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os preços unitários e global estão discriminados na planilha integrante da Proposta de Preços apresentada 
pela CONTRATADA, inclusas todas as despesas que resultem no custo da execução dos serviços, tais como impostos, taxas, transportes, 
seguros, encargos fiscais e todos os demais ônus diretos e indiretos atinentes ao objeto deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo previsto no “caput” desta Cláusula poderá ser prorrogado, a fim de obter preços e condições mais 
vantajosas à Administração, desde que demonstrado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, conforme disposto no art. 57, 
inciso I, da Lei Federal nº 8666/1993.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO– O prazo de execução deste Contrato é de 60 (sessenta) dias e poderá ser excepcionalmente prorrogado, a 
critério do contratante, desde que a contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de fato excepcional ou 
imprevisível, observado o art. 57, § 1º, II, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  
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O CONTRATANTE, por intermédio do representante designado pela autoridade competente, efetuará o recebimento dos serviços de 
engenharia objeto deste Contrato, observando os seguintes procedimentos:  
 
I. Recebimento Provisório: os serviços de engenharia serão recebidos provisoriamente por ocasião da medição final para efeito de 
posterior verificação da conformidade e quantidade dos mesmos com as especificações constantes no Projeto Básico, na Proposta de 
Preços da CONTRATADA, bem como atendimento das obrigações estipuladas neste Contrato;  
II. Recebimento Definitivo: os serviços de engenharia serão recebidos definitivamente após a verificação pelo representante designado 
pela autoridade competente quanto à qualidade (adequação às Especificações Técnicas, procedimentos e prazos fixados) e quantidade 
de serviços efetivamente prestados, mediante Relatório de Medição Final.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Recebimento Definitivo será realizado pelo representante designado pela autoridade competente em até 
10 (dez) dias consecutivos após o Recebimento Provisório. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O Recebimento Definitivo é condição indispensável para o pagamento da medição final dos serviços, 
observadas as condições estabelecidas na Cláusula Quinta.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a 
ético-profissional pelo serviço prestado, nos termos do art. 73, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 
Parágrafo Primeiro – Ficará Impedido de licitar e contratar com o Município de Brejo de Areia – Ma e, será descredenciado dos 
sistemas de cadastramento de fornecedores Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, 
ata registro de preços e contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7º da Lei 10.520/02 e Art.14, Parágrafo Único do 
Decreto 7892/13: 
a) O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não Celebrar o Contrato; 
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
f) Comportar - se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
Parágrafo Segundo - Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa 
protocolada no órgão emitente do Contrato, dirigida à autoridade competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o 
fornecimento do material ou prestação do serviço; 
 
Parágrafo Terceiro - Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado ou fornecedor beneficiário 
sujeitar-se-á a multa nos seguintes termos:  
a) multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato, e correção diária conforme abaixo:  
a.1) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;  
a.2) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato, sem prejuízo da sanção prevista no Parágrafo 
Primeiro.  
b) Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será o Contrato, conforme o caso, rescindido. 

 
Parágrafo Quarto – Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:  
a) advertência;  
b) multa de 30% sobre o valor total do Contrato, conforme o caso; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 
(dois) anos;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ou fornecedor beneficiário ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada;  

Parágrafo Quinto – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do 
pagamento a que fizer jus e/ou da garantia contratual. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido 
será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município de Brejo de Areia - Ma e cobrado judicialmente;  
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Parágrafo Sexto – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 
30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, conforme o caso, podendo a Administração convidar a aceitar as demais licitantes, na 
sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora. 
 
Parágrafo Sétimo – Caberá ao Contratante propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, 
apresentando argumentos que justifiquem a proposição.  
 
Parágrafo Oitavo – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação 
não exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de 
Brejo de Areia.  
 
Parágrafo Nono – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita notificação escrita a contratada, excluídas os casos de aplicação 
das penalidades de advertência e multa de mora.  
 
Parágrafo Décimo - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 

 
b) atraso injustificado na entrega dos bens objeto da Ata Registro de Preços; 
c) reincidência de descumprimento de obrigações contratuais, Permanentemente aquelas relativas às características dos bens, 

qualidade, quantidade, prazo ou recusa do serviço prestado ou entrega, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente justificados e comprovados; 

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
e) irregularidades que ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual; 
f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
g) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução do Contrato;  
h)  prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir a proponente idoneidade para contratar com a Prefeitura. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe ao contratante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador (§ 1º do Art. 6 do Decreto nº 8.250, de 23 de Maio de 2014. 
 
Parágrafo Décimo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor Beneficiário ou Contratado, a 
comunicação será feita por meio de publicação nos Órgãos Oficiais Pertinentes, respeitado o princípio do contraditório e da ampla 
defesa. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro – Se, caso for, constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do 
contrato ou gestão financeira do convênio, será instaurado processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo 
disciplinar contra a contratada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO– Constituem motivos para a rescisão deste Contrato, sem exclusão dos 
dispostos na Lei 8.666/93: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços, no prazo 
estipulado; 
d) O atraso injustificado início de execução dos serviços;  

e) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;  

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem consentimento e aprovação da Administração;  

g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização dos serviços, assim como as do Secretário Municipal de Obras;  

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm#art6%C2%A71
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.250-2014?OpenDocument
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i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

j) A dissolução da CONTRATADA;  

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;  

l) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;  

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;  

n) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;  

o) A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido 
no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo Celebrado entre os contratantes, nos termos 
do § 2º do art. 65 da referida Lei;  

p) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas, independentemente da aplicação 
das penalidades a que se refere a Cláusula Décima Segunda, ensejará a rescisão antecipada deste Contrato, na forma da legislação 
específica vigente, sem que implique em indenizações por parte do MUNICÍPIO-CONTRATANTE, conforme norma de direito 
administrativo atinente ao caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO – A fiscalização e acompanhamento deste Contrato será efetuada por representante 
designando por autoridade competente, a quem competirá verificar se a CONTRATADA está executando corretamente a prestação dos 
serviços, obedecendo aos critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais indicativos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na 
Proposta de Preços e neste Contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cabe ao representante designando por autoridade competente registrar as ocorrências relacionadas com a 
execução e comunicar à empresa as providências necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados, as quais deverão ser 
atendidas de imediato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A qualquer tempo, a fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 
CONTRATADA que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O representante designando por autoridade competente deverá propor a aplicação das penalidades previstas 
neste instrumento.  
 
PARÁGRAFO QUARTO – A fiscalização será exercida no interesse da Secretaria e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA quanto à perfeita execução dos serviços, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, 
não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS NORMAS MEDIANTE CONVÊNIOS – Se for o caso, é obrigado a contratada a conceder livre acesso 
aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública 
concedente e dos órgãos de controle interno e externo, conforme o art. 43 da Portaria Interministerial 424 de 30/12/2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO – O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato por meio de 
publicação nos Órgãos Oficiais Pertinentes, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação 
no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO –As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, o Foro do município de Vitorino Freire - MA para dirimir as questões decorrentes do presente  Contrato. 
 
E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e um só 
efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
 
 



Página 35 de 58 Diário Oficial Eletrônico Edição 612 Ano III Publicação: 06/09/2022 

 
 
 
 

Edição 612 Ano III, Brejo de Areia - MA, 06/09/2022. 
 
 
 

 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 
Rua da Assembleia, 06 – Centro – CEP.: 653150-000 – Brejo de Areia - MA 

E-mail:prefeituraba@outlook.com 
CNPJ – 01.612.318/0001-96 

 
Brejo de Areia (MA), em _____/__________/______. 

 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

Secretário Municipal de Administração  
CONTRATANTE 

 
________________________________________________ 

_________________________________________ 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços 

CONTRATANTE 
 

____________________________________________ 
XXXXXXXXXXX 

EMPRESA 
Contratada 

 
TESTEMUNHAS 
 
_____________________________________________ 
NOME: 
CPF Nº 
_____________________________________________ 
NOME: 
CPF Nº 
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2022 - CPL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 - CPL 

 

 

A Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria 
nº 003/2022, do dia 04 de janeiro de 2022, com sede na Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA, Rua da Assembleia de Deus, nº 06 - 
Centro, CEP: 65.315-000, BREJO DE AREIA - MA, com fundamento na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores 
e, mediante as condições estabelecidas neste Edital, torna pública a realização da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS – Nº. 
06/2022 - CPL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente ao Processo Administrativo Nº. 034/2022, nos termos do art. 45, I, c/c 
art. 10, II, b, da Lei de Licitações e Contratos, que será processada e julgada Comissão Permanente de Licitação - CPL, com abertura 
marcada para o dia 23 de setembro de 2022, às 10h00min (dez horas), na sala de reunião da Prefeitura Municipal de BREJO DE 
AREIA-MA, no endereço acima especificado e adjudicação do objeto da licitação por menor preço, na forma do item 9.1. 

 
1. OBJETO 

 
O presente termo de referência tem como objetivo a contratação de pessoa jurídica para Prestações de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em aparelhos elétricos para atender a demanda de diversas secretarias do município de Brejo de Areia MA, nos 
termos do Termo de Referência constante no Anexo I deste Edital. 
 
2. DA COMPOSIÇÃO DESTA TOMADA DE PREÇOS 

 
2.1. Integram esta Tomada de Preços: 
 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Proposta; 
Anexo III – Declaração de não emprego de menor; 
Anexo IV – Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; 
Anexo V – Minuta de contrato; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Localização e Funcionamento. 
 

3. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da presente licitação, quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente 
ao objeto do edital e que seja cadastrada na Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA, Estado do Maranhão, ou em outro órgão da 
Administração Pública Federal ou de outros Estados ou ainda, quando não seja cadastrada em nenhum órgão público, que atenda, 
perante a Comissão Permanente de Licitação - CPL, até o 3° (terceiro) dia anterior à data do recebimento dos envelopes de 
documentação e proposta, a todas as condições exigíveis para cadastramento na forma da Lei n° 8.666/93. 
 
4. IMPEDIMENTOS 
 
4.1. Será vedada a participação de empresas: 
 
4.1.1. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com qualquer órgão público ou tenham sido por estes declaradas 
inidôneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 por órgão ou entidades da administração direta 
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, e que não tenha sua idoneidade restabelecida; 
 
4.1.2. Empresas em consórcio; 
 
4.1.3. Empresas que tenham sócios, gerentes, administradores ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão 
ou entidade desta Administração Pública Municipal de BREJO DE AREIA, bem como os parentes destes até o 3º grau, em linha reta ou 
colateral; 
 
4.1.4. Empresas que se encontrem sobre falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
 
4.1.5. Empresas cujas propostas tenham sido enviadas via fax, e-mail ou outro meio que descaracterize o sigilo desta Tomada de 
Preços; 
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4.1.6. Empresas que não satisfaçam as condições expressas no presente Edital e seus anexos, ou não apresentem prova de 
atendimento à legislação que rege as licitações, especificamente quanto a Tomada de Preços; 
 
4.1.7. Empresas que não estejam constituídas no Brasil e não se encontrem regularizadas de acordo com a legislação brasileira; 
 
4.1.8. Pessoa Física, mesmo que em grupo. 
 
5. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 
 
5.1. Os representantes legais deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo no ato de entrega dos envelopes, conforme abaixo: 
 
5.1.1. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar cópia devidamente autenticada ou a ser 
autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação dos originais para confronto, da Cédula de Identidade ou 
documento equivalente, o Estatuto ou Contrato Social juntamente com a(s) alteração(ões) que comprovem sua capacidade de 
representante legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador 
eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição; 
 
5.1.2. PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público ou Particular de Mandato (procuração), 
com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para emitir declarações, receber intimação, interpor recurso e 
renunciar a sua interposição, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, deverá apresentar 
ainda, cópia devidamente autenticada ou a ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação dos 
originais para confronto, da Cédula de Identidade ou documento equivalente; 
 
5.2. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o item 5.1. , não excluirá a licitante do 
certame, mas impedirão o representante de se manifestar e responder pelo Licitante, e de praticar qualquer outro ato inerente a este 
certame; 
 
5.3. O representante legal ou procurador da licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por outro, desde que devidamente 
credenciado, devendo ser observada a restrição constante do item 5.4; 
 
5.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
 
6. DA HABILITAÇÃO 
 
6.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com o seguinte título em sua parte externa: 
 

ENVELOPE No 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 - CPL 
EMPRESA: 
 

6.2.  O ENVELOPE 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) deverá conter os documentos relacionados a seguir: 
 
6.2.1. Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 
 

a) Cédula de Identidade, CPF e comprovante de endereço do representante legal da empresa. 

b) Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

Estes documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações, ou de documentos consolidados, 

devidamente registrados na Junta Comercial ou em órgão equivalente. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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6.2.1.1. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (CRC), relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame. 

 
6.2.1.1.1. Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal: 
 

a) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional). 
 

6.2.1.1.2. Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual: 
 

a) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado; 
b) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais. 

 
6.2.1.1.3. Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Municipal: 
 

a) Certidão Negativa de Débito Tributário Municipal; 
b) Certidão Negativa de Dívida Ativa relativos aos Tributos ISS e TLVF. 
c) Alvará – Licença para Localização e Funcionamento 

 
6.2.1.1.4. Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
 
6.2.2. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 30 (trinta) 
dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço, ou que esteja dentro do prazo de validade expressa na própria 
certidão. 

 
6.2.3. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para as empresas com sede no Estado do 
Maranhão, em atendimento ao Decreto Estadual Nº 21.040, de 17/02/2005. 

b) A empresa deverá possuir experiência em Prestações de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos 
elétricos, junto as diversas secretarias da Administração Municipal de Brejo de Areia - MA, comprovando, inclusive, através 
de 01 (um) Atestado de capacidade Técnica do objeto da licitação 

 
6.2.4. Outras Comprovações: 
 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal ou pelo procurador se este tiver 
outorga para tal, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal ou pelo procurador se este tiver 
outorga para tal, assegurando a inexistência de fato superveniente ou impeditivo para a sua habilitação; 
 

6.3. Todos os documentos poderão ser apresentados em originais ou cópias autenticadas por cartório competente, podendo 

apresentar o original juntamente com as cópias para que a Comissão comprove a autenticidade dos documentos; exceto as declarações, 

que deverão ser apresentadas em original, em papel timbrado da pessoa jurídica contendo a razão social e o CNPJ, subscrito por pessoa 

com poderes para tanto, devidamente comprovados através do Contrato Social e/ou Procuração (pública ou particular), com firma 

reconhecida, com poderes compatíveis.   

6.4. Serão consideradas inabilitadas e não credenciadas, as pessoas jurídicas que deixarem de apresentar qualquer dos documentos 
obrigatórios exigidos no presente edital. 
 
7. DAS PROPOSTAS  
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7.1. A proposta deverá ser entregue em envelope inteiramente fechado (colado), contendo em sua parte interna, além da razão 
social e endereço da licitante, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE No  02 (DOCUMENTAÇÃO DA  PROPOSTA) 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 - CPL 
EMPRESA: 

 
7.2. Para a estipulação dos preços o licitante deverá apresentar proposta de preços para a prestação de serviços objeto desta 
licitação, conforme o Anexo II, observado o seguinte: 

 
a) O preço global, assim considerado como o preço total dos serviços a serem prestados somados ao fornecimento de bens 
inerentes aos serviços, conforme previsto no termo de referência; 
b) O valor deverá ser expresso em algarismo e por extenso, em caso de divergência prevalecerá o valor por extenso;  
c) O preço proposto será fixo e não terá qualquer reajuste durante o prazo de vigência do contrato; 
d) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade de cada licitante, não lhe assistindo direito de pleitear, 
posteriormente, qualquer alteração, salvo nas condições previstas nas normas de regulação da licitação. 
e) O prazo de validade das propostas deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias; esse prazo será considerado no caso de 
omissão dessa informação; a negativa expressa desse prazo de validade ou a informação de outro menor será motivo para 
desclassificação da proposta. 

 
7.3. A proposta necessária deverá preencher ainda os seguintes requisitos: 

 
a) Ser datilografada/digitada em papel timbrado da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas 
folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo representante legal, devendo constar: 
 

a.1) o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), aposição do carimbo (substituível pelo 
papel timbrado) com o nº. do C.N.P.J. e a Inscrição Municipal; 
a.2) cotação única de preço, fixo e irreajustável, para o objeto da licitação conforme termo de referência, expresso em 
moeda nacional, em algarismo e também por extenso (prevalecendo este último em caso de divergência); 
a.3) na cotação, a inclusão dos impostos, taxas, bem como deduzidos quaisquer desconto que venham a ser 
concedidos.  

 
7.4. A simples participação neste certame implica: 
 

a) A aceitação de todas as condições estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS; 
b) Que o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a 
abertura dos envelopes de proposta. As propostas que omitirem tal prazo serão entendidas como válidas pelo prazo citado; 
c) Que o prazo para início dos serviços, deverá ser de até 10(dez) dias corridos, contados a partir da assinatura do 
contrato; 

 
7.6. Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS, perante a Administração, a licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes de documentação, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
7.7. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto subjetivo ou reservado, que possa, ainda que 
indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes, consoantes o parágrafo 1º, art. 44 da lei nº. 8.666/93. 
 
7.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, conforme compõe o parágrafo 2º, art.44 da Lei nº. 
8.666/93. 
 
7.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou 
outra condição que importe em modificação dos termos originais. 
 
7.10. Independente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a todas as condições 
estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas neste. 
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7.11. A CPL poderá aceitar a proposta em que se constatem meros enganos de cálculos ou datilográficos nos preços propostos, 
reservando-se a mesma o direito de corrigi-los, caso as considere irrelevantes. 
 
7.12. Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito 
pela CPL. 
 
7.13. A proposta deverá atender às condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos, cabendo a CPL aceitar ou não 
falhas formais que não prejudiquem os demais licitantes. 
 
8.0.  DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, a CPL receberá, em envelopes distintos e devidamente lacrados, os documentos 
exigidos para habilitação e proposta. Os envelopes deverão indicar o número desta TOMADA DE PREÇOS e conter, respectivamente, as 
indicações “DOCUMENTAÇÃO” ou “PROPOSTA”, conforme o caso. 
 
8.2. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e habilitação e propostas fora do prazo estabelecido nesta TOMADA DE 
PREÇOS. 
 
8.3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação e efetuada a consulta quanto à situação 
das empresas, na forma do item 4.1 e 4.2 deste Edital.  Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos e julgar a habilitação, marcando nova data e horário em que voltará a reunir-se. 
 
8.4. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as propostas, devidamente 
lacradas, deverão ser rubricados pela CPL e licitantes presentes, ficando em poder da CPL até que seja julgada a habilitação. 
 
8.5. A CPL manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes devidamente rubricados e lacrados. 
Após a decisão aos recursos eventualmente interpostos ou após a desistência em interpor recursos, expressa em sessão e consignada em 
Ata assinada pelos licitantes, as propostas das inabilitadas serão devolvidas às respectivas licitantes, promovendo-se a abertura das 
propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pela CPL e pelas licitantes presentes.  
 
8.6. A CPL poderá analisar as propostas na mesma reunião ou, a seu critério, suspendê-la, caso em que comunicará às licitantes, 
com antecedência a data da nova reunião em que se dará o resultado da análise, ou o publicará na Imprensa Oficial. 
 
8.7. Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas, serão lavradas atas circunstanciadas 
que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas ser assinadas pela CPL e por todos os licitantes presentes. 
 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
9.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atenda às especificações 
constantes no termo de referência disposições deste EDITAL e seus ANEXOS, para objeto deste Tomada de Preços. 
 
9.2. O objeto desta licitação será adjudicado à licitante cuja proposta seja considerada vencedora. Será considerada vencedora a 
empresa habilitada que apresentar o menor preço global e que atender a todas as condições especificadas nesta TOMADA DE PREÇOS. 
 
9.3. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será efetuado sorteio em ato público, para o 
qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
9.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências desta TOMADA DE PREÇOS, bem como aquelas que 
apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do preço de mercado ou manifestadamente 
inexequíveis. 
 
9.5. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a CPL poderá dar um prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou 
desclassificação. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos, será contado a partir da nova data de 
abertura. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1. As obrigações da Adjudicatária, sem prejuízo de outras a serem previstas no contrato ou na ordem de execução, são as 
seguintes: 
 

a) Iniciar a prestação dos serviços com fornecimentos dos bens inerentes aqueles, em perfeitas condições de funcionamento nas 
condições estabelecidas no Edital, anexos e na Proposta Financeira, no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do 
contrato; 

b) assegurar a execução dos serviços pelo prazo de 10 meses, conforme a proposta da adjudicatária, a contar da data de sua 
aceitação; 

c) atender a solicitações urgentes para prestação dos serviços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no horário de 08 às 13 
horas, em dias úteis; 

d) responsabilizar-se por quaisquer despesas decorrentes da execução dos serviços prestados, excluídas aquelas relativas a 
reprografia e digitalização de documentos; 

e) aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimo ou supressões que se fizerem acessórios, no percentual de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor deste contrato. 

f) aceitar supervisão dos serviços de servidor designado pela contratante; 
g) responsabilizar-se pelo reconhecimento dos tributos decorrentes no CONTRATO, bem como arcar com os encargos 

trabalhistas, securitários e outros de qualquer natureza, relativos na mão-de-obra utilizada na execução do objetivo licitado; 
h)  cumprir durante a execução do CONTRATO, todas as leis e posturas Federais, Estaduais ou Municipais vigentes e atinentes, 

sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infração a que houver dado causa; 
i) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE; 
j) empregar mão-de-obra especializada e material de qualidade para atender as demandas solicitadas; 
k) prestar os serviços, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os esclarecimentos e as informações técnicas pertinentes, 

como também prestar atendimento no caso de eventual defeito ou problema com as instalações; 
l) manter durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 

de habilitação qualificação exigidas na licitação; 
m) manter os empregados ou representantes devidamente identificados para executarem a entrega do serviço, observando as 

normas de segurança da CONTRATANTE. 
n) indicar representante para relacionar-se com a Contratante como responsável pela execução do objeto; 

 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
11.1. As obrigações da contratante, sem prejuízo das demais a serem previstas no contrato ou na ordem de fornecimento, são as 
seguintes: 
 

a) exigir o cumprimento de todo os compromissos assumidos pela adjudicatária, de acordo com as cláusulas contratuais e 
nos termos de sua proposta técnica e de preço; 

b) notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias; 

c) arcar com ônus decorrente de despesas para manutenção ou aquisições de componentes, quando se verificar danos aos 
bens, ocasionado por mau uso e/ou avarias por acidentes.       

 
12. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento do serviço objeto deste Edital, será efetuado em parcelas pela CONTRATANTE por meio de ordem bancária, até o 
10º (décimo) dia útil após apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, em 02 (duas) vias, de cada item contratado devidamente 
atestadas pelos setores competentes da CONTRATANTE. 
 
12.2. Os valores dos serviços de que trata este item sujeitam-se às seguintes regras: 
 

I) sobre os valores dos serviços incidirão os tributos e demais encargos de responsabilidade da adjudicatária; 
II) os valores são fixos e irreajustáveis durante o período de vigência do contrato; 
III) os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à execução a contento dos serviços; 
IV) os pagamentos serão feitos até o 10º (décimo) dia útil contado da apresentação do documento fiscal correspondente, desde 
que certificada à execução na forma do inciso anterior; 
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V) não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de 
penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual. 

 
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666/93 modificada pela Lei nº. 8.883/94, mediante termo ou certidão, o objeto da 
presente licitação será recebido de acordo com o disposto na minuta do Contrato anexo. 
 
14. DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
14.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus 
parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 são elas: 
 

a) Multa; 
b) Advertência; 
c) Suspensão de participação em licitação  e impedimento de contratar com a  Administração Pública e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública. 

 
 
14.2. Multa 
 
14.2.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada sobre o valor dos serviços não 
prestados, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais: 
 

a) De 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 10 (dez) dias; e 
b) De 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite 
correspondente a 15 (quinze) dias;   
c) De 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) 
dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções 
previstas na Lei nº 8.666/93. 
 

14.2.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada: 
 
a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da Secretaria Municipal DE ADMINISTRAÇÃO do 
município de BREJO DE AREIA do Maranhão, no cumprimento de suas atividades; 
b) Desatender às determinações da fiscalização da Secretaria Municipal DE ADMINISTRAÇÃO do município de BREJO DE 
AREIA do Maranhão;  

 
14.2.3. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada: 

 
a) Prestar os serviços em desacordo com o termo de referência, normas e técnicas ou especificações, independentemente da 
obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; 
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má 
fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos 
causados; 
c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar 
danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.  
d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas 
pelos órgãos competentes em razão da infração cometida. 

 
14.2.4. No caso de inexecução parcial ou total do contrato, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o item não fornecido ou 
serviço não prestado. 
 
14.2.5. As multas aqui previstas independem entre si e de outras sanções, podendo ser cumulativas. 
 
14.3 Advertência 
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14.3.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 
a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao 
município de BREJO DE AREIA/MA, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do 
dever de ressarcir o prejuízo; 
b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 
c) Outras ocorrências que possam acarretar atrasos ou pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades da 
Secretaria Municipal DE ADMINISTRAÇÃO de BREJO DE AREIA/MA, desde que não sejam passiveis de aplicação das 
sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

 
14.4. Suspensões Temporárias do Direito de Licitar e Contratar com a Administração  
 
14.4.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de BREJO DE AREIA/MA pode ser aplicados aos licitantes e 
contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, 
cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação; 
 
14.4.2. A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o município de BREJO DE AREIA/MA a nos 
seguintes prazos e situações: 

 
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 
I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos 
significativos para o município de BREJO DE AREIA/MA; 
II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência. 
III – Reincidência na penalidade Advertência; 

 
b) Por um ano: 
I – Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de BREJO DE 
AREIA do Maranhão 
c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado: 
I – Não concluir os serviços contratados; 
II – prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto 
no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pela Prefeitura Municipal de BREJO 
DE AREIA do Maranhão; 
III – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou 
frustração do processo licitatório; 
IV – Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
V – Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA do 
Maranhão, em virtude de atos ilícitos praticados; 
VI – Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados 
tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de BREJO 
DE AREIA do Maranhão. 

 
14.5. Declaração de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administração Pública  
 
14.5.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo município de BREJO DE AREIA/MA, se constatada a má-fé, ação maliciosa e 
premeditada em prejuízo ao município, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos 
ao município ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas. 
 
14.5.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com todas as esferas da Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição até o prazo máximo de 05 (cinco) anos ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante o Gerenciador, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
 
14.5.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicado ao licitante ou contratado 
nos casos em que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e 
contratar com o município, em virtude de atos ilícitos praticados; 
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c) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura 
Municipal de BREJO DE AREIA do Maranhão, em caso de reincidência; 
d) apresentarem ao município de BREJO DE AREIA/MA qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com 
o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual; 
e) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93. 

 
14.5.4. Independentemente das sanções a que se referem neste Item 11, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de 
indenização por perdas e danos, podendo ainda o município propor que seja responsabilizado: 

a) civilmente, nos termos do Código Civil; perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do 
exercício profissional a elas pertinente; 
b) criminalmente, na forma da legislação pertinente. 
 

14.6. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de 
seus haveres. 
 
14.7. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 
3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.8. “As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá 
a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.” 
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à licitação de que trata este termo de referência 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
02 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 

02 03 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 

04 Administração 

04 122 Administração Geral 

04 122 0020 2004 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNC. ADMINISTRAÇÃO 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

02 04 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS 

02 04 04 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS 

04 Administração 

04 122 Administração Geral 

04 122 0020 2008 0000  MANUT. ATIV. SEC. AGRICULTURA E PRODUÇÃO 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

  

02 04 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS 

02 04 04 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS 

04 Administração 

04 122 Administração Geral 

04 122 0020 2009 0000 MANUT. ATIV. DEPT. INFR-ESTRUTURA E DESENV. RURAL 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

02 05 SEC. DE EDUCAÇÃO 

02 05 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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12 Educação 

12 122 Administração Geral 

12 122 0120 2022 0000 MANUT. DA SEC. EDUC. CULT. DESPORTO E LAZER 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

02 08 SEC. DE SAÚDE 

02 08 08 SEC. DE SAÚDE 

10 Saúde 

10 122 Administração Geral 

10 122 0090 2067 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

02 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

02 10 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

04 Administração 

04 122 Administração Geral 

08 122 0050 2059 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. AÇÃO E BEM-ESTAR SOCIAL 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

3 FUNDEB 

02 PODER EXECUTIVO 

02 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 

02 07 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB 

12 361 0126 2043 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

02 PODER EXECUTIVO 

02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

02 09 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 Saúde 

10 122 Administração Geral 

10 122 0090 2048 0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde – FMS 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 

02 PODER EXECUTIVO 

02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

02 11 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

08 243 0005 2078 0000 FUNCION.DO CONSELHO DO FUND. MUNICIPAL DE ASSIST. 

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 

 
16. DO CONTRATO 
 
16.1. Será firmado contrato (Anexo V) com a licitante vencedora que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº. 8.666/93. 
 
16.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para 
o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Tomada de Preços e seus Anexos, independente de transcrição. 
 
16.3. A publicação do extrato do contrato será publicada no Diário Oficial dos Municípios, no prazo legal. 
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16.4. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá sua vigência, observado o caput do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93, a 
partir da data prevista no instrumento contratual.  
 
17. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
17.1.  A Comissão Permanente de Licitação - CPL, fica resguardado o direito de aceitar a melhor proposta, rejeitar todas ou ainda 
anular em caso de irregularidade ou revogar a Tomada de Preços, por conveniência administrativa, sem que caiba ao licitante direito a 
qualquer indenização. 
 
17.2.  A apresentação das propostas implica na aceitação plena e total das condições deste Tomada de Preços. Os casos omissos e 
dúvidas serão resolvidos pela CPL ou autoridade superior. 
 
17.3. Iniciado o processo de abertura desta Tomada de Preços, em ato público, o Licitante não mais poderá retirar sua proposta, e se 
o fizer, sendo esta de preço visivelmente mais vantajoso para Administração, pagará uma multa equivalente a 2% (dois por cento) do 
valor do item licitado, sem prejuízos das demais cominações previstas na legislação vigente. 
 
17.4. É facultado a CPL ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 
completar a instrução do procedimento, consoante o disposto no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, podendo submeter documentos ou o 
processo a pessoa, equipe ou profissional especializado, a fim de emitir laudo técnico conclusivo sobre matéria específica, o qual será 
levado em consideração para efeito de julgamento. 
 
17.5. Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela CPL, no Setor de Licitação, no horário de 08h00minh as 12h00minh, na Sede 
da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, na rua da Assembleia de Deus, 06 Centro – CEP: 65.315-000. 
 
17.6. Esta Licitação é regida pela Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei nº.8.883, de 08 de junho de 1994 e 
demais legislações pertinentes. 
 
17.7. A participação no processo significa a aceitação implícita de todas as condições do Ato Convocatório. 
 

 
BREJO DE AREIA-MA, 01 de setembro de 2022. 

 
 

 
IVANUSA CARVALHO SILVA 

Presidente da CPL 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: O presente Termo de Referência trata da Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e 

corretiva em aparelhos elétricos para atender a demanda de diversas secretarias do município de Brejo de Areia MA.  

 

2. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a presente contratação para que a administração proporcione a seus funcionários aparelhos em boas 

condições, para que os mesmos possam desenvolver seus trabalhos de em um ambiente confortável. 

 

3. PREÇO: Os licitantes deverão apresentar planilhas de custos contendo valor unitário de cada produto e valor global, já incluídos todos 

os custos sejam qual for o seu título e natureza. 

 

4. RECEBIMENTO: Os produtos serão recebidos e atestados pelo almoxarifado municipal. 

 

5. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: A entrega dos produtos será efetuada parceladamente, no prazo máximo de 04 (quatro) dias, a contar 

do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela secretaria, no almoxarifado da prefeitura. 
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6. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Em função da natureza do objeto, será realizada a modalidade Pregão Presencial, conforme determina 

a Lei nº 10.520/02 

 

7. ESTIMATIVA DE CUSTOS GLOBAL: Estima-se o valor global de R$ 969.482,77  (Novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos 

e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos)  

 

8. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:    

 

LOTE I – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 
MÉDIO 

VALOR TOTAL 

1 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 Btu’s SERV. 30          152,60         4.577,90  

2 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 Btu’s SERV. 30          191,66         5.749,90  

3 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 Btu’s SERV. 30          191,66         5.749,90  

4 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 22.000 Btu’s SERV 15          191,66         2.874,95  

5 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 24.000 Btu’s SERV 15          191,66         2.874,95  

6 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 280 L SERV 15            88,87         1.333,05  

7 MANUTENÇÃO GELADRIRA 300 L SERV. 15            88,87         1.333,05  

8 MANUTENÇÃO GELADRIRA 320 L SERV. 15            88,87         1.333,05  

9 MANUTENÇÃO GELADRIRA 340 L SERV 15            88,87         1.333,05  

10 MANUTENÇÃO GELADRIRA 360 L SERV. 15            88,87         1.333,05  

11 MANUTENÇÃO BEBEDOURO 100 L SERV. 15          113,56         1.703,45  

12 MANUTENÇÃO BEBEDOURO 200 L SERV. 15          113,56         1.703,45  

13 MANUTENÇÃOBEBEDOURO 230 L SERV. 15          113,56         1.703,45  

14 MANUTENÇÃO BEBEDOUR 20 L SERV. 15            88,87         1.333,05  

15 MANUTENÇÃO FREEZER 230 L SERV. 15          121,86         1.827,85  

16 MANUTENÇÃO FREEZER 300 L SERV. 15          121,86         1.827,85  

17 MANUTENÇÃO FREEZER 320 L SERV. 15          121,86         1.827,85  

18 MANUTENÇÃO FREEZER 350 L SERV. 15          121,86         1.827,85  

19 MANUTENÇÃO FREEZER 400 L SERV. 15          121,86         1.827,85  

20 MANUTENÇÃO FREEZER 550 L SERV. 15          121,86         1.827,85  

21 SUBSTITUIÇÃO CABO CHICOTE DE LIGAÇÃO ELÉTRICA SERV. 30          123,69         3.710,80  

22 SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR DA UNIDADE EVAPORADORA DE 1,2 UF A 3,0 UF SERV. 30            62,01         1.860,30  

23 SUBSTITUIÇÃO CAPACITOR DA UNIDADE CONDENSADORA 0,2 UF A 60,00UF SERV. 30            88,87         2.666,10  

24 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR ROTATIVO 7000 BTUS SERV. 30      1.207,77      36.233,10  

25 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR ROTATIVO 9000 BTUS SERV. 30      1.331,26      39.937,70  

26 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTUS SERV. 30      1.528,62      45.858,50  

27 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS SERV. 30      1.461,40      43.842,10  
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28 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR ROTATIVO 22000 BTUS SERV. 30      1.497,04      44.911,20  

29 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR ROTATIVO 24000 BTUS SERV. 30      1.713,39      51.401,60  

30 SUBSTITUIÇÃO COMPRESSOR ROTATIVO 30000 BTUS SERV.. 30      1.776,39      53.291,70  

31 SUBSTITUIÇÃO HÉLICE CONDENSADOR 7000 A 30000 BTUS SERV. 30          150,21         4.506,30  

32 SUBSTITUIÇÃO TURBINA EVAPORADOR 7000 A 30000 BTUS SERV. 30          152,53         4.575,90  

33 SUBSTITUIÇÂO MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA 7000 A 30000 BTUS SERV 30          442,65      13.279,40  

34 SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 7000 A 30000 BTUS SERV. 30          442,65      13.279,40  

35 SUBSTITUIÇÃO SERPENTINA CONDENSADORA 7000 A 12000 BTUS SERV. 30          218,03         6.540,90  

36 SUBSTITUIÇÃO SERPENTINA CONDENSADORA 18000 A 30000 BTUS SERV. 30          218,03         6.540,90  

37 SUBSTITUIÇÃO SERPENTINA EVAPORADORA 7000 A 12000 BTUS SERV. 30          218,03         6.540,90  

38 SUBSTITUIÇÃO SERPENTINA EVAPORADORA 18000 A 30000 BTUS SERV. 30          218,03         6.540,90  

39 REPARO PLACA LÓGICA EVAPORADORA SERV. 30          429,39      12.881,80  

40 REPARO PLACA LÓGICA CONDENSADORA SERV. 30          429,39      12.881,80  

41 SUBSTITUIÇÃO PROTETOR TÉRMICO SERV. 30            92,01         2.760,40  

42 SUBSTITUIÇÃO SENSOR DE TEMPERATURA SERV. 30          190,83         5.724,90  

43 SUBSTITUIÇÃO SENSOR DA SERPENTINA SERV. 30          190,83         5.724,90  

44 SUBSTITUIÇÃO CONTATOR DA CONDENSADORA SERV. 30          131,83         3.954,90  

45 SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE CONDENSADOR 7.000 A 12.000 BTU SERV. 30          131,83         3.954,90  

46 SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE CONDENSADOR 18.000 A 30.000 SERV. 30          191,50         5.744,90  

47 SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DISPLAY SPLIT 7.000 A 12.000 SERV. 30          128,50         3.854,90  

48 SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DISPLAY SPLIT 18.000 A 30.000 SERV. 30          128,50         3.854,90  

49 SUBSTITUIÇÃO BANDEJA COND SPLIT 7.000 A 12.000 SERV. 30          254,49         7.634,70  

50 SUBSTITUIÇÃO BANDEJA COND SPLIT 18.000 A 30.000 SERV. 30          231,28         6.938,50  

51 SUBSTITUIÇÃO BASE MOTOR VENT. COND SPLIT 7.000 A 12.000 SERV. 30          248,39         7.451,80  

52 SUBSTITUIÇÃO BASE MOTOR VENT. COND SPLIT 18.000 A 30.000 SERV. 30          109,43         3.283,00  
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53 SUBSTITUIÇÃO ISOLAÇÃO TÉRMICA SPLIT 7.000 A 9.000 ATÉ 4 METROS SERV. 30            58,20         1.745,90  

54 
SUBSTITUIÇÃO BASE MOTOR VENT. COND SPLIT 12.000 A18.000 ATÉ 4 
METROS 

SERV. 30            61,34         1.840,30  

55 
SUBSTITUIÇÃO ISOLAÇÃO TÉRMICA SPLIT 24.000 A 30.000 BTU ATÉ 4 
METROS 

SERV. 30            80,31         2.409,40  

56 CONTROLE UNIVERSAL SERV. 30          128,50         3.854,90  

57 CARGA DE GÁS R22 AR SPLIT 7000 A 12000 BTUS SERV. 30          365,00      10.950,00  

58 CARGA DE GÁS R22 AR SPLIT 18000 A 24000 BTUS SERV 30          437,33      13.120,00  

59 CARGA DE GÁS R410 SERV 30          499,33      14.980,00  

60 SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO SERV. 30            79,59         2.387,60  

61 SUBSTITUIÇÃO DE CABO CHICOTE DE LIGAÇÃO ELÉTRICA SERV. 30            66,33         1.989,80  

62 SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR SERV. 30            49,74         1.492,30  

63 SUBSTITUIÇÃO DE CAPILAR SERV. 30          109,43         3.283,00  

64 SUBSTITUIÇÃO DE CONDENSADOR SERV. 30          144,23         4.327,00  

65 SUBSTITUIÇÃO MOTOR VENTILADOR SERV. 30          203,10         6.092,90  

66 SUBSTITUIÇÃO DE GACHETA DE VEDAÇÃO SERV. 30            86,21         2.586,30  

67 SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE DROBRADIÇAS DAS PORTAS SERV. 30            29,02            870,60  

68 SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS SERV. 30            99,48         2.984,50  

69 SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA SERV. 30            86,21         2.586,30  

70 SUBSTITUIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO SERV. 30            68,82         2.064,60  

71 SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR 1/3HP SERV. 30          509,81      15.294,20  

72 SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR 1/4HP SERV. 30          509,81      15.294,20  

73 SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR 1/5HP SERV. 30          628,33      18.849,90  

74 SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR 1/6HP SERV. 30          595,18      17.855,30  

75 SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ SERV. 30          105,28         3.158,40  

76 SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DEGELO SERV. 30            70,46         2.113,90  

77 SUBSTITUIÇÃO DE BIMETAL SERV. 30            72,78         2.183,50  

78 SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADOR ELETRÔNICO SERV. 30          293,46         8.803,70  

79 SUBSTITUIÇÃO DE INTERFACE SERV. 30          227,12         6.813,70  

80 SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO SERV. 30          151,70         4.551,10  

81 SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO INSUSTRIAL SERV. 30            87,04         2.611,30  

82 SUBSTITUIÇÃO CONTROLE ELETRÔNICO 220V SERV. 30          111,08         3.332,50  

83 SUBSTITUIÇÃO DE KIT SENSOR DE TEMPERATURA 2,7K GELADEIRA SERV. 30          144,23         4.327,00  
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84 SUBSTITUIÇÃO DE KIT SENSOR DE TEMPERATURA 10K GELADEIRA SERV. 30          120,21         3.606,20  

85 SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL TÉRMICO SERV. 30          101,14         3.034,10  

86 SUBSTITUIÇÃO TERMOSTATO BIMETAL SERV. 30          164,13         4.923,90  

87 SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA GELADEIRA SERV. 30          261,12         7.833,60  

88 SUBSTITUIÇÃO EVAPORADOR GELADEIRA SERV. 30          246,19         7.385,80  

89 SUBSTITUIÇÃO MOTOR RESINADO 220V SERV. 30          214,70         6.440,90  

90 SUBSTITUIÇÃO REFIL FILTRO SERV. 30          140,10         4.203,10  

91 SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA DEGELO EVAPORADOR SERV. 30          195,63         5.868,80  

92 SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR COM SENSOR E SOQUETE SERV. 30          218,84         6.565,30  

93 SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR COM SENSOR SERV. 30          256,97         7.709,10  

94 SUBSTITUIÇÃO DE PLACA HOT LINE REFRIGERADOR 220V SERV. 30          245,37         7.361,00  

95 SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA REFRIGERADOR SERV. 30          398,72      11.961,70  

96 SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE INTERFACE SERV. 30          266,09         7.982,70  

97 SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR REFRIGERADOR SERV. 30          112,02         3.360,70  

98 SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE VELOCIDADE DO MOTOR SERV. 30            13,27            398,00  

99 SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE PORTA DO CONGELADOR SERV. 30            61,34         1.840,30  

100 SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE SENSOR DE CAMPO SERV. 30          140,93         4.227,90  

101 SUBSTITUIÇÃO DE PÉ NIVELADOR SERV. 30            76,26         2.287,80  

102 CARGA DE GÁS R134 A SERV. 30          291,35         8.740,50  

103 INSTALAÇÃO AR 9.000 Btu’s SERV. 30          663,65      19.909,50  

104 INSTALAÇÃO AR 12.000 Btu’s SERV. 30          773,55      23.206,50  

105 INSTALAÇÃO AR 18.000 Btu’s SERV. 20          869,86      17.397,27  

106 INSTALAÇÃO AR 22.000 Btu’s SERV. 15          987,06      14.805,85  

107 INSTALAÇÃO AR 24.000 Btu’s SERV. 10      1.012,02      10.120,23  

108 INSTALAÇÃO AR 30.000 Btu’s SERV. 10      1.114,92      11.149,17  

109 INSTALAÇÃO AR 36.000 Btu’s SERV. 6      1.303,67         7.822,00  

110 DESINSTALAÇÃO AR 9.000 Btu’s SERV. 30          256,97         7.709,10  

111 DESINSTALAÇÃO AR 12.000 Btu’s SERV. 30          276,04         8.281,20  

112 DESINSTALAÇÃO AR 18.000 Btu’s SERV. 18          360,58         6.490,50  

113 DESINSTALAÇÃO AR 22.000 Btu’s SERV. 15          396,25         5.943,70  

114 DESINSTALAÇÃO AR 24.000 Btu’s SERV. 10          420,27         4.202,73  

115 DESINSTALAÇÃO AR 36.000 Btu’s SERV. 6          509,81         3.058,84  
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116 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO PARA 
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 

SERV. 5      4.166,67      20.833,33  

 

TOTAL ESTIMADO  

   
  969.482,77  

 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais. 
b) Fornecer produtos com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.   

c) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.  

d) Atender prontamente as requisições de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.  

e) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou 

dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.  

f) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.  

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente 

licitação. 

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento; 

c) Na existência de erros na documentação fiscal apresentada, a Contratante devolverá a fatura à Contratada dentro do prazo 

máximo de dois (2) dias úteis, passando prazo para pagamento a ser contado a partir de sua reapresentação. 

d) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto. 

e) Proporcionar os meios necessários para que a Contratada possa desempenhar com presteza os serviços contratados dentro 

das normas acordadas.  

 

 

__________________________________________ 

Joabio Matias Maia Filho 

Secretário Municipal de Administração  

 

ANEXO II 
 

MODELO PROPOSTA 
 

Processo Nº ___/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2022 
 
A EMPRESA  _________________, ESTABELECIDA À _________________, CNPJ/MF Nº _________, TELEFONE/FAX _________ PELA PRESENTE PROPÕE ENTREGAR O OBJETO 

DA TOMADA DE PREÇOS  SUPRA PARA: Contratação de empresa especializada para prestação de Prestações de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em aparelhos elétricos para atender a demanda de diversas secretarias do município de Brejo de Areia MA, 
conforme disposições contidas neste termo, no edital e seus anexos, com base no art. 14 da Lei n° 8.666/1993, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES 

ABAIXO: 
 

 
Contratação de empresa especializada 

Lote Descrição do objeto Unidade de 
medida 

Qntde 
 

Valor  
Unitário R$ 

Valor  
Total 
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mês  R$ 
01      
                                                                                 Valor Total do Item: R$ 
 
Validade da proposta: 
 
 

Data e local. 
 

Assinatura Representante da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A N E X O III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
Ref.: Processo Licitatório Tomada de PREÇOS Nº ____/2022 
 
 
 
 
___________(licitante)_____________________, inscrita no CNPJ Nº _________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
______________________________________________________________, portador(a) da Carteira  e Identidade nº __________________________ e do CPF nº 
________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar 
com “X”, conforme o caso): 
 
(  ) não emprega menor de dezesseis anos. 
 
(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 

[ local e data ] 
 
 
 

___________________________________ 
(representante legal) 

 
 
OBS.: Emitir em papel que identifique o licitante. 
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A N E X O IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
Ref.: Processo Licitatório Tomada de PREÇOS Nº ___/2022 
 
 
 

(razão social da empresa) 
Inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . , portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no 
subitem 4.1.2 deste Edital, da Tomada de PREÇOS Nº ___/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada: 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Local e data) 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(representante legal) 
 
 
OBS.: 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa;  
2) Emitir em papel que identifique a licitante; 
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ANEXO V  

CONTRATO n° 

 ....../2022 

TERMO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. . . . . . . . ., FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E 

............................................ 

 

O presente contrato segue as determinações da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições constantes no Edital Tomada de 

Preços n° ............./2022, do qual é instrumento vinculado em suas regras e condições e tem como partes: 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº .................,isento de inscrição Estadual, 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ................................ 

CONTRATADA: ................................................................ 
 

As partes contratantes, de comum acordo estabelecem entre si este contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 8.666/93, com 

as seguintes cláusulas e condições: 

OBJETO DO CONTRATO 
O objeto do presente contrato é a Prestações de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos elétricos para atender a 

demanda de diversas secretarias do município de Brejo de Areia MA. 

 

Cláusula Primeira - O presente Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

Cláusula Segunda – Pelo objeto do presente contrato as partes têm justo e acertado que o Município pagará à Contratada o valor 
mensal de R$ ...... (..............), pagos até o 5º dia do mês subsequente ao do vencimento, mediante nota fiscal, conforme TP nº ........./2022. 

 

Cláusula Terceira - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados  da assinatura do mesmo, podendo 
ser prorrogado, nos termos da legislação vigente, com reajuste anual pela variação do IGP-M acumulado. 

 

Cláusula Quarta - O contratante incumbe o pagamento do valor ajustado na forma e nos prazos convencionados, e à contratada a 

prestação do serviço nas condições avençadas. 
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Cláusula Quinta - A Contratada é responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias, decorrentes da relação empregatícia 

entre ela e seus prepostos e empregados que forem designados para execução dos serviços objeto do contrato. 

 

Cláusula Sexta - A Contratada compromete-se com o sigilo das informações fornecidas pelo Município. 

Cláusula Sétima - O Município poderá rescindir o presente contrato, sem que a Contratada tenha direito a qualquer indenização, nos 
seguintes casos: 

I - Requerimento de concordata ou falência da Contratada; 

II - Transferência do contrato a terceiros, sem prévio e escrito consentimento das partes; 

III - Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade de 

ambas as partes, de acordo  com o Código Civil; 

IV - Havendo interesse de uma das partes em rescindir o contrato, ficará a mesma na obrigação de comunicar a 
outra expressamente e por escrito com antecedência de 15 (quinze) dias. 

V - Serão causas ensejadoras da rescisão contratual. As previstas nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8666/93 e 
suas alterações. 

 

Cláusula Oitava - GESTOR DO CONTRATO – De acordo com o Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a execução deste 
contrato ficará a parte do Srª. IVANUZA CARVALHO SILVA CPF: 817.999.183-00, onde o mesmo terá a função de acompanhar e 
fiscalizar todas as etapas deste referido contrato 

 

Cláusula Oitava - As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta da Lei-de- Meios em execução, sob a seguinte 
classificação: 

 

Cláusula Nona - O presente contrato regula-se também pelo disposto na Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores, 02.01 - 

Secretaria da Administração 2.008 

 

Cláusula Décima - As despesas de locomoção até a sede da contratante serão de inteira responsabilidade da contratada. 

Viagens, cursos ou quaisquer outros deslocamentos a serviço ou interesse do contratante, que não seja até 

a sede do mesmo, serão ressarcidas aos prepostos da contratada, nos termos da legislação. 

 

Cláusula Décima Primeira -- Fica eleito o foro da Comarca a que pertence o Município contratante, na forma do art. 55º § 2º da Lei 

8666/93, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que sejam para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

plena e fiel execução deste Contrato. 

Regula-se este contrato também este Contrato pelo disposto na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas instrumentais, a fim de que produza os efeitos legais a que se destina. 
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Local e data ............................... 

 

                          Município                                                                                     Contratada 

Testemunhas: 

 

 

 
 
 
 
 

A N E X O VI 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa ___________________, CNPJ nº ___________, está localizada e em pleno 

funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. 

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as 

suas atividades. 

 

ENDEREÇO: 

CIDADE/ESTADO: 

C.E.P.: 

PONTO DE REFERÊNCIA: 

TELEFONE: 

 

Local: ________________________, _____ de _________________ de 2022. 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXAR IMAGEM DO ESTABELECIMENTO (Fachada, escritório e mobília com equipamentos eletrônicos) 

 
 
 

A N E X O VII 
 

 

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente. 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA. 

Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS Nº.     /2022 : ________________- ________________- (nome da empresa) 

 
 

______________________________________ , portador do RG _________________ , abaixo assinado, na qualidade de 

responsável legal da proponente, _________________________, CNPJ ___________________, DECLARA expressamente que se sujeita às condições 

estabelecidas no Edital  acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto às 

proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o 

fornecimento do bem previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 

habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2o, e artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e alterações subseqüentes. 

 

 

________________ em, ___ de _________ de 2022. 

 

 

(Assinatura do Responsável) 
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