SEGUNDA – FEIRA, 27 DE SETEMBRO / MARANHÃOZINHO/ ANO I/ EDIÇÃO Nº 39/2021
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL ARP - N.º 003/2021 – OBRAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 052/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO-MA, através da Comissão Permanente de Licitação,
torna público que receberá proposta para fins de participação da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA, na forma execução indireta sob regime empreitada pôr MENOR PREÇO GLOBAL, pela Lei N.º 8.666,
de 21.06.93 e alterações, Lei Complementar 123, a realizar-se no dia 28 de 10 de 2021 às 09:00 horas no Prédio da
Prefeitura Municipal de MARANHÃOZINHO, onde serão recebidos os envelopes com a documentação para
habilitação preliminar e proposta de preços, para a obra, objeto deste Edital
PREÂMBULO
O Município de Maranhãozinho, através de sua Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria nº
043/2021 de 05/05/2021, publicada no Diário oficial do Município, torna público para conhecimento dos
interessados que no dia 28/10/2021, 09:00hs, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho,
localizado na Rua Boa Vista, S/N, Centro, Maranhãozinho/MA, fará realizar licitação na modalidade Concorrência
para Registro de Preços, do tipo Menor Preço Global, para execução indireta por empreitada por preço unitário, para
eventuais e futuras contratações de empresa especializada para execução de serviços de manutenção
preventiva e corretiva predial sob demanda município de Maranhãozinho - Ma, conforme as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal nº
8.666/93, e o Decreto Municipal nº 028/2021. O Edital estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, no
endereço supracitado, e também poderá ser baixado no SACOP. Os pedidos de esclarecimento e impugnações serão
solicitado ao email licitacao.maranhaozinho@gmail.com. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este certame serão realizados no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Presidente da CPL em contrário

1. DO OBJETO
1.1.

A presente licitação tem por objeto a eventuais e futuras contratações de empresa especializada para
execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial sob demanda município de
Maranhãozinho - MA, conforme o Projeto Básico - Anexo I.

2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DA ABERTURA
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2.1. Cada licitante deverá entregar os dois envelopes a que se refere o item 5 deste Edital, contendo respectivamente
os documentos de habilitação e os de classificação, exclusivamente na data, no local e no horário abaixo
determinados, sendo vedada qualquer outra forma de apresentação:

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Não Poderão participar da presente licitação quaisquer interessadas que:

a) Pessoa física ou jurídica que estejam cumprindo sanção de suspensão de licitar com a Administração Pública
Estadual;

b) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

c) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal;

d) Empresas que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
e) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
f)

Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

g) Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
h) Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios,
representantes legais ou representantes técnicos comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
Empresas enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
3.2. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: estejam em processo falimentar, estejam
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Maranhãozinho ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, bem como licitantes que se apresentem constituída na forma de empresas em consórcio.
3.3. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei nº
8.666/93, protocolizando os pedidos até cinco dias úteis anteriores, da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação, no endereço discriminado no subitem 5.3.2, devendo a Prefeitura Municipal julgar e responder à
impugnação em até três dias úteis.
3.4. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes
de habilitação, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a
título de recurso.
3.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

4. D OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
1.1. Por se tratar de licitação para registro de preços, a dotação orçamentária será indicada quando da contratação
por cada órgãos interessado, nos termos do Decreto Municipal.

5.

CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO

5.1.

As empresas cadastradas no ramo pertinente ao objeto na Comissão Permanente de Licitação – CPL, ou
em outro órgão da Administração pública Federal ou de outros Estados ou ainda, quando não sejam
cadastradas em nenhum órgão público, que atenda perante da Comissão poderá adquirir o edital até o
terceiro dia útil anterior à data do recebimento dos envelopes, a todas as condições exigíveis para
cadastramento na forma dos artigos 28 e 29, da Lei nº 8.666/93:
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5.1.1. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar cópia devidamente 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. Certidão Simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do
domicílio do licitante. 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), outorgando expressamente poderes para emitir proposta de preços, formularem
ofertas e lances verbais, emitir declarações, receber intimação, interpor recurso e renunciar a sua
interposição, assinar contrato, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
da licitante. Deverá apresentar ainda, cópia da Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua
foto e cópia do contrato social e alteração(ões); juntamente com todos os documentos exigidos no item
anterior.
5.1.3. Comunicação de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme o caso,
devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio do licitante. As empresas que não se
enquadram ficam dispensadas da apresentação da mesma, conforme previsto no Art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006. As empresas que não se enquadram na hipótese acima, não deverão
apresentar esta declaração.

5.1.4

A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o item 5.1.1 ou 5.1.2,
quando for o caso, será descredenciado do certame, não podendo se manifestar nas fases seguintes do
certame.

5.1.5

A licitante que não apresentar a documentação ao que se refere o item 5.1.3 no ato do credenciamento
decairá do direito de posteriormente se declarar microempresa e empresa de pequeno porte, perdendo
automaticamente os direitos que lhe conferem a lei complementar 123/2006.

5.1.6.

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 5.5.

5.1.7.

Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante.

5.1.8. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber:

5.2 - “Documentos de Habilitação” e “Documentos de Proposta de Preço”.
5.2.1. Os conjuntos de documentos, relativos à habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, identificados com o nome da licitante, o número e o título do conteúdo
(“Documentos de Habilitação” e “Documentos de Proposta de Preço”) na forma dos incisos I e II a seguir:
I. Envelope contendo os documentos de habilitação:
ENVELOPE - 01
Razão social, CNPJ e endereço da empresa.
À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Maranhãozinho – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.
ENVELOPE - 02
Razão social, CNPJ e endereço da empresa.
À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Maranhãozinho - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2021
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021 - “PROPOSTA DE PREÇOS”.
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5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados:
a) no original;
b) ou por cópia com autenticação procedida por servidor da CPL da Prefeitura Municipal de Maranhãozinho, à vista
do original, no caso de documento de habilitação;
d) ou pela juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).
5.3.1. A Os documentos relativos à habilitação (Envelope n.º 1) e à Proposta (Envelope n.º 2) serão apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia. Somente serão atendidos pedidos de autenticação de documentos pelos
membros da Gerência da Comissão de Licitação.

5.3.2. O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de preço deverá ser do mesmo estabelecimento
que efetivamente vai executar a obra, objeto desta licitação.
5.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em facsímile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de
ilustração das propostas de preço.
5.5. No ato da entrega dos envelopes de proposta e documentação de habilitação os licitantes deverão apresentar,
em separado, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, dando ciência de que cumprem os
requisitos de habilitação, podendo ser utilizado o modelo do anexo VII deste Edital.
5.5.1. A não apresentação da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação constante deste subitem,
acarretará o será descredenciado do certame, não podendo se manifestar nas fases seguintes do certame.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 1
6.1. Registro Comercial (Requerimento do Empresário), no caso de empresa individual;
6.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas alterações ou contrato consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, o
fornecimento dos equipamentos da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;
6.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
6.4. Certidões Simplificada e Específica, emitidas pela junta comercial do estado.
6.5. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), no caso de MEI;
6.6. No caso de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
6.7. Cédula de identidade do empresário (no caso de micro empreendedor individual, ou empresário, ou empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa
Ltda.), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima);
6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, e
ainda, da Cédula de identidade do empresário (no caso de micro empreendedor individual, ou empresário, ou
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil ou
empresa ltda), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima);
6.9. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
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7.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira
da empresa nas condições seguintes:
a)

Obtenção dos índices: LIQUIDEZ GERAL (ILG) e ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET), calculados
através da aplicação das fórmulas abaixo declinadas, devendo atender os valores ali estabelecidos:

Índice de Liquidez Geral (ILG):
ILG = ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

≥1

Índice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = ATIVO CIRCULANTE ≥ 1
PASSIVO CIRCULANTE
b) A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), no cálculo de quaisquer dos índices referidos
nesta alínea “acima, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo que corresponde a aproximadamente
a 10% (dez por cento) do valor Proposto
c) A Empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social, por ter sido constituída há menos de
um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço de Abertura devidamente registrado
na forma da lei.
d) Os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis das Sociedades por Ações deverão ser
apresentados com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, ou ainda, o Balanço Patrimonial
acompanhado da publicação em jornal oficial ou, em jornal de grande circulação com o registro na Junta
Comercial.
e)

As demais Sociedades Comerciais e as Firmas Individuais deverão apresentar Balanços Patrimoniais
assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, em que se ache transcrito, devidamente
registrados na Junta Comercial, ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

f)

Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá
apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou
Entidade em que o Balanço foi arquivado.

g)

A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver
Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20.01.1995, deverá apresentar, juntamente com o Balanço
Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Caixa.

7.2. Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da Documentação e Proposta,
quando não vier expresso o prazo de validade.
8. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir
situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal.
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8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, através de Ficha Cadastral ou Alvará de
Localização e Funcionamento, expedido pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando
possuir inscrição ativa no cadastro de contribuintes municipal.
8.3. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e “Previdenciária”, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF
358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda).
8.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio
ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
8.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida
pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
8.6. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.
8.7. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida
pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal.
8.8. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
8.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
9. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
9.1 - Registro ou Inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da Sede da Licitante.
9.2 - Comprovação da licitante possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional de nível
superior integrante do quadro permanente da empresa reconhecido(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor de atestado
de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram
executados, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional
executado satisfatoriamente a (s) obra (s)/serviço(s):
9.3 - A comprovação do vínculo empregatício deste profissional será feita mediante cópia do Contrato de Trabalho
com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a
identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho, ou mediante certidão do CREA e/ou CAU,
devidamente atualizada ou contrato de prestação de serviços celebrado em conformidade com o Código Civil
Brasileiro, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaração de anuência do profissional.
9.4 - É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que
inabilitará todas as envolvidas.
9.5 - Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato
Constitutivo da mesma e certidão do CREA e/ou CAU, devidamente atualizada.
9.6 - Atestado (s) de capacidade técnica- operacional que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas
privadas, obra/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação
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10. Outros Documentos:
10.1 Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de
conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei n° 8666/93, nos termos do Anexo V.
10.1 Não será concedida a prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos exigidos, salvo no caso de
licitante que comprove a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, cujos documentos
apresentados para efeito de comprovação de regularidade fiscal, tenham alguma restrição. A esta licitante, conforme
estabelecido no § 1º, art. 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 fica
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, à critério da Comissão, para reapresentação da documentação devidamente
regularizada.

10.2. A não reapresentação da documentação devidamente regularizada no prazo previsto neste item 10.1. Implicará
em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal n° 8666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do
contrato ou revogar a licitação.
10.2. A não reapresentação da documentação devidamente regularizada no prazo previsto neste item 10.1. Implicará
em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal n° 8666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do
contrato ou revogar a licitação.
10.3 É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação.
10.4 A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será devolvida à
proponente.
12. DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE N.º 2
12.1. O envelope "Documentos de Proposta de Preço” deverá conter a Proposta de Preço da licitante, e seus anexos,
conforme abaixo:
12.1.1. A Proposta de Preço da licitante deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em uma via, contendo todas as informações exigidas no modelo do Anexo X deste Edital,
constando o preço proposto expresso em Reais (R$), em algarismos arábicos e por extenso, devidamente assinada
por quem tenha poderes de representação, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas;
b) Indicar o nome empresarial da licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que
efetivamente irá realizar o objeto da licitação (o mesmo informado na habilitação),endereço completo e telefone
para contato;
c) Constar o preço global proposto, incluindo o BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, que deve computar todos os
custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas
ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços;
d) Indicar o prazo para a execução do objeto desta licitação, que não poderá ser superior a 60 (Sessenta Dias) dias
consecutivos;
e) Incluir como Anexos o Orçamento Detalhado, Planilha de Composição de Custos e Cronograma Físico-financeiro,
conforme subitens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4.
12.1.1.1 Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60(sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.
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12.1.2. O Orçamento Detalhado deverá discriminar todos os serviços a serem executados, contendo as unidades de
medição, quantitativos, preços unitários de todos os itens, subtotais, preço total, BDI e preço global (preço total para
execução do objeto da presente licitação acrescido do BDI), que atenda aos seguintes requisitos:
a) expressar em Reais (R$) os v alores monetários, sem fracionários de centavos;
b) apresentar os quantitativos e resultados de todas as operações com apenas duas casas decimais, desprezando as
demais;
c) O BDI deverá estar explicitado em percentual e em Reais (R$)
12.1.2.1 A licitante deverá elaborar o seu Orçamento Detalhado com base neste Edital e seus anexos, e na visita para
conhecimento das condições locais, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de
quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da
execução do objeto desta licitação. Durante a execução da obra, a contratada não poderá alegar eventuais erros de
quantitativos ou omissões de serviços no seu Orçamento Detalhado para justificar aditivos contratuais.
12.1.2.2 O Orçamento Estimado apresentado no Anexo III deste Edital é a estimativa do Município e, poderá ser
utilizado como modelo para elaboração do Orçamento Detalhado a ser apresentado pela licitante.
12.1.2.3 O item relativo a “Instalação e Mobilização” para a execução da obra, não poderá ser superior a 2,5% por
cento do valor global da proposta.
12.1.3 A Planilha de Composição de Custos deverá representar todos os insumos, materiais, mão de obra, encargos
sociais e ficais e outros componentes constantes de cada subitem de serviço.
12.1.4 O Cronograma Físico-financeiro deverá representar o desenvolvimento previsto para a execução total do
objeto desta licitação em relação ao tempo, observado o prazo de execução proposto pela licitante, itens, etapas,
fases, seus respectivos custos e pagamentos por parte do Município.
12.1.4.1 Na elaboração do cronograma físico-financeiro entende-se como:
a) item – é a identificação de cada tipo de serviço representado por barras horizontais do cronograma;
b) etapa - é a parcela de execução dos itens de serviço em períodos mensais;
c) fase – conjunto das diversas etapas do cronograma físico-financeiro da obra, previstas para execução mensal,
representada por colunas do cronograma.
12. 1.4.2 Do Cronograma Físico-financeiro deverá constar ainda, em cada fase:
d) o somatório das etapas;
e) o BDI relativo à fase;
f) o valor total da fase, monetário e percentual, sendo o somatório das etapas acrescido do BDI;
g) o valor acumulado das fases, monetário e percentual.
12.1.4.3 O Cronograma Físico-financeiro deverá ser obrigatoriamente, compatível com o prazo de execução
proposto pela licitante e com o Orçamento Detalhado.
12.1.4.4 O percentual atribuído para cada etapa dos diversos itens deverá ser coerente com a complexidade e a
interdependência dos serviços, refletindo a proporcionalidade e seqüência das etapas em relação ao total do item.
12.1.4.5 Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluídas, a licitante
deverá preparar seu Cronograma Físico-financeiro de forma a refletir adequadamente o andamento esperado dos
serviços.
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12.2. Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e subtotais, ou entre estes e o total, prevalecerão os primeiros;
ou entre os preços do Orçamento Detalhado e do Cronograma Físico financeiro, serão considerados os primeiros.
12.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
12.3.1. O licitante vencedor deverá entregar um pendrav contendo o arquivo da Planilha Orçamentária e
Cronograma Físico-Financeiro no formato MS EXCEL, para agilizar os trabalhos da Comissão de Licitação.
12.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, prazos de execução,
forma de pagamento ou outra condição que importe em modificação dos termos originais.
12.5. O preço global estimado pelo Município para o objeto a ser contratado será na ordem de R$ 12.216.282,52
(Doze Milhões e Duzentos e Dezesseis Mil e Duzentos e oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos).
12.6 Em conformidade com o disposto no item 9.1 do Acórdão TCU nº 950/2007 – Plenário, e a Mensagem
Comunica DSLG/SIASG/DF nº 037226, datada de 12/06/2007, não mais devem constar das Planilhas de Custos
parcelas com os tributos IRPJ e CSLL. Não serão aceitas propostas cuja Planilha de Custos englobe os
tributos citados.

12.7 DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12.7.1 Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93,
as propostas que:
12.7.1.1 Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto;
12.7.1.2 apresentarem custos unitários superiores aos custos medianos constantes da tabela SINAPI, para região, em
atendimento ao art. 109 da LDO/2009 e, àqueles cuja fonte não seja o Sinapi, ao preço previsto no Anexo III –
Orçamento Estimativo;
12.7.1.3 Em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por
profissional habilitado e aprovado pela autoridade competente, esses limites de custos unitários poderão ultrapassar
os respectivos custos medianos constantes da tabela SINAPI para a região, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de
controle interno e externo.
12.8 Não atenderem às exigências contidas nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
12.9 Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) o menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela
Administração; ou,
b) valor orçado pela Administração.
12.10 Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” da Condição cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” desta Condição, será exigida,
para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da
Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.
12.11 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.
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13. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
13.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das licitantes presentes e demais
pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão receberá, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
documentação exigida para habilitação e proposta, registrando em ata a presença dos participantes. Após o
recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela Comissão, salvo no caso dos subitens 14.2.15
e 14.3.12.
13.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
13.3. Quando da entrega dos envelopes "Documentos de Habilitação" e "Documentos de Proposta de Preço”, o
representante da licitante deverá apresentar à Comissão os seus documentos de credenciamento.
13.4. Por credenciamento entende-se, além da apresentação da Carteira de Identidade fornecida por órgão oficial, a
apresentação dos documentos abaixo especificados, conforme as diferentes hipóteses de representação:
I. Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação estiver sendo exercida diretamente
por membro integrante da estrutura organizacional da pessoa jurídica (Diretor, Gerente, etc.) documentos que
comprovem a existência de poderes de representação do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa jurídica –
Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de documentos que comprovem a
eleição do credenciando para o dito cargo (Ata de Assembléia–Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho
de Administração,em que tenha(m) ocorrido a(s) eleição(ões) a ser(em) comprovada(s);
II. Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação estiver sendo exercida de forma
indireta, por procurador constituído: os mesmos documentos arrolados no inciso I, neste caso relativamente à pessoa
que representara licitante na procuração, acompanhados da procuração, na qual sejam outorgados poderes suficientes
para representação em licitação;
III. Quando a licitante for constituída sob a forma de firma individual e sua representação estiver sendo exercida
diretamente pelo titular da firma individual: declaração de firma individual devidamente registrada;
IV. Quando a licitante for constituída sob a forma de firma individual e sua representação estiver sendo exercida, de
forma indireta, por procurador constituído: o mesmo documento referido no inciso III, acompanhado da procuração
na qual sejam outorgados poderes suficientes para representação em licitação.
13.5. A não-apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não inabilitará a licitante,
mas impedirá o representante de manifestar-se e responder por ela até que seja cumprido o disposto nos subitens
13.3. e 13.4.
13.6. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente credenciado.
13.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
13.8. Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação de participação serão
lavradas atas circunstanciadas, distintas por sessão, que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas,
as reclamações e impugnações feitas pelas licitantes e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento da
licitação, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes presentes das
licitantes.
14. DO JULGAMENTO
14.1. O julgamento da licitação será realizado em duas fases, conforme abaixo, e obedecerá ao critério de “menor
preço global” para o objeto deste Edital:
a) Fase de Habilitação: compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" de cada licitante, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital e, para as licitantes inscritas no SICAF e que utilizarem esse Sistema, na forma e condições estabelecidas
neste Edital, verificação por meio de consulta "on-line" da regularidade das licitantes quanto ao cadastramento e
quanto à habilitação parcial no SICAF;
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b) Fase de Classificação de Preços e Julgamento Final: compreenderá a verificação e análise de todos os elementos
contidos no envelope "Documentos de Proposta de Preço" das licitantes habilitadas na fase anterior, à elaboração da
relação de classificação final das licitantes e o julgamento final das propostas de preço.
14.2. Fase de Habilitação
14.2.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste Edital, o Presidente da Comissão anunciará a abertura
dos envelopes referentes aos documentos de habilitação, os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão
e pelos representantes das licitantes presentes.
14.2.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente
licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou com irregularidades, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
14.2.3. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante no SICAF, quando a licitante optar por
utilizar esse Sistema, serão confirmados por meio de consulta "on-line", quando da abertura dos envelopes
Documentos de Habilitação.
14.2.3.1 Procedida a consulta, serão impressas as Declarações Demonstrativas da situação de cada licitante (Anexo
V da IN - MARE no 5/95), que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes das
licitantes presentes.
14.2.3.2 As declarações serão juntadas ao processo de licitação.
14.2.4. No caso de a licitante utilizar o SICAF e ser inabilitada e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação
do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço (Anexo III da IN -MARE n.º 5/95, e suas alterações), ter entregue
a documentação à sua Unidade Cadastrada no prazo regulamentar, o Presidente da Comissão suspenderá os trabalhos
e comunicará o fato ao órgão competente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
14.2.5. Será inabilitada a licitante que não tenha apresentado o comprovante de patrimônio líquido de que trata o
subitem 6.2.3., no caso desta apresentar resultado igual ou menor que 1,00 em qualquer dos seguintes índices
contábeis: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).
14.2.6. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou
consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante.
14.2.7. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão poderá intimá-los direta e
verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a reunião,
a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes.
14.2.8. Intimadas todas as licitantes, direta e verbalmente, durante a própria reunião, da decisão da Comissão sobre
a habilitação e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá
constar,expressamente, da ata que documentar areunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas elas,
hipótese em que serão devolvidos às licitantes inabilitadas os envelopes fechados com as “Propostas de
Preço”,procedendo-se, em seguida, à abertura dos envelopes com as “Propostas de Preço” das licitantes habilitadas.
Não havendo renúncia expressa de alguma licitante ao exercício do direito de interposição de recurso, cujo prazo
então começará a fluir, a Comissão encerrará a sessão, mantendo em seu poder os envelopes com as “Propostas de
Preço”, fechados e devidamente rubricados, por todos os seus membros e pelos representantes das licitantes
presentes.
14.2.9. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da documentação, realização
de diligências ou consultas, tudo sendo registrado em ata.
14.2.10. Suspensa a reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes “Proposta de Preço”, estes
devidamente fechados, ficarão em poder da Comissão, após serem rubricados por todos os seus membros e pelos
representantes das licitantes presentes.
14.2.11. Não estando presentes à reunião os representantes de todas as licitantes, ou ainda que presentes, algum
deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, após a análise da documentação ou a realização de diligências
ou consultas, a Comissão divulgará, em jornal de circulação nacional, sua decisão quanto à habilitação, o que abrirá
o curso do prazo recursal.
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14.2.12. Decorrido o período recursal, sem a interposição de recursos ou apreciados os eventualmente interpostos
na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura dos envelopes “Proposta de Preço” das licitantes
habilitadas.
14.2.13. Os envelopes com os documentos relativos à “Proposta de Preço” das licitantes inabilitadas, não retirados
pelos seus representantes na data marcada para sua abertura, permanecerão em poder da Comissão, devidamente
lacrados, durante vinte dias consecutivos contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que sejam retirados,
serão destruídos.
14.2.14. Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será considerada em todos os seus
efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pelo Município.
14.2.15. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Município poderá fixar às licitantes o prazo de oito dias
úteis para apresentação de nova documentação de habilitação, escoimada das causas da inabilitação, permanecendo
os envelopes contendo a “Proposta de Preço” em poder da Comissão.
14.3. Fase de Classificação de Preços e Julgamento Final
14.3.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICAs e seus
Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global.
14.31.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da
planilha de preços apresentada.
14.3.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes à Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua
decisão.
14.3.2.1 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise
e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:
14.3.2.1.1 - Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.
14.3.2.2 - A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas
propostas das licitantes;
14.3.2.2.1 - Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços superiores aos
orçados pelo Município (Anexo III – Orçamento Estimativo), a licitante deverá apresentar relatório técnico
circunstanciado, justificando a composição e os preços unitários ofertados;
14.3.2.2.2 - Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Permanente de Licitação, a
licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborada pelo Município, sob pena de desclassificação da
proposta.
14.3.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.
14.3.4. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
este Convite não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
14.3.5. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da
obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões
deste Edital.
14.3.6. Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes “Documentos de Proposta de Preço” das licitantes
habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela Comissão e pelos representantes das licitantes presentes.
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14.3.7. As “Propostas de Preço” apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Edital, bem como as que
apresentarem preço global manifestamente inexequível, serão desclassificadas, não se admitindo complementação
posterior.
14.3.8. Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que
não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.
14.3.9. Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
14.3.10. Considerar-se-ão manifestamente inexequíveis os preços que sejam inferiores a 70% do menor dos
seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas válidas superiores a 50% do valor estimado conforme Anexo III deste
Edital; ou
b) valor estimado pelo Município, conforme Anexo II deste Edital.
9.3.6. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da documentação quanto à
classificação das “Propostas de Preço”.
14.4.1. Suspensa a reunião, todos os documentos das “Propostas de Preço” ficarão em poder da Comissão, após
serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes.
14.4.2. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das “Propostas de Preço”, ou para a realização de
diligências ou consultas, a Comissão procederá à análise das mesmas e decidirá sobre a classificação final de cada
licitante.
14.4.3. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão poderá intimá-los direta e
verbalmente da decisão sobre a classificação das “Propostas de Preço”, hipótese em que tudo deverá constar da ata
que documentar a reunião, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos representantes das
licitantes presentes.
14.4.4. Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, da decisão da Comissão sobre
a classificação das “Propostas de Preço” e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da
decisão, tal renúncia deverá constar, expressamente, da ata que documentar a reunião, a qual necessariamente deverá
ser assinada por todas elas. Manifestada que seja a intenção, por uma das licitantes, de interpor recurso, começará a
fluir, desde então, o prazo recursal.
14.4.5. Não estando presentes à reunião os representantes de todas as licitantes, ou ainda que presentes, algum deles
tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissão, após a análise da documentação ou a realização de
diligências ou consultas, fará publicar, no Diário Oficial da União, sua decisão quanto à classificação final das
licitantes, o que abrirá o curso do prazo recursal.
14.5.1. Quando todas as “Propostas de Preço” forem desclassificadas, o Município poderá fixar o prazo de oito dias
úteis para a apresentação de novas propostas de preço, escoimadas das causas que determinaram a desclassificação.
14.5.2. As licitantes serão classificadas em função de seus preços globais, ajustados, se for ocaso, conforme o
disposto no subitem 12.2, que serão listados em ordem crescente, sendo considerada vencedora da presente licitação
a que apresentar o menor preço global.
14.5.3. Ocorrendo o empate dos preços globais apresentados, entre duas ou mais propostas, a classificação final se
fará por sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, para em sessão pública acompanhar
o seu processamento, o qual deverá ser feito através da aposição em cédulas dos nomes das licitantes empatadas,
sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo
esta a primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as licitantes
então empatadas.
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14.5.3. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será
realizado, a despeito das ausências.
14.5.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem, não prevista neste Edital ou baseada nas ofertas das
demais licitantes.
14.5.5. Publicado o resultado do julgamento da licitação no Diário Oficial da União, e já decidido os recursos
eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição, o julgamento da licitação será
submetido à autoridade contratante para homologação do procedimento, adjudicação de seu objeto à licitante
vencedora e decisão quanto à contratação.
15. DOS RECURSOS
15.1. Dos atos da Prefeitura ou da Comissão, decorrentes da aplicação da Lei no 8.666/93, caberá:
I. recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 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, a que se refere o inciso I, do artigo 79, da Lei no 8.666/93;
e) aplicação das sanções de advertência, suspensão temporária ou multa;
II. representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III. pedido de reconsideração de decisão da Prefeitura, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, no prazo de 10(dez) dias úteis da intimação do ato.
15.2. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b", do inciso I, do subitem 10.1 terá efeito suspensivo e será comunicado
às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A autoridade competente poderá,
motivadamente e presentes as razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos previstos nas
demais alíneas do mencionado subitem.
15.2.1. Os recursos interpostos contra os atos praticados pela Comissão deverão ser dirigidos à autoridade
contratante, por intermédio do Presidente da Comissão, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a
decisão deverá ser proferida dentro de05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
15.3. A intimação dos atos referidos nas alíneas "a", "b", "c", “d” e “e”, do inciso I, do subitem 15.1, excluindo-se
as sanções de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação no Diário Oficial do
Estado, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", do inciso I, do subitem 10.1, se presentes os prepostos de
todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feito por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
15.4. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
16. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
16.1 Órgão Gerenciador do Registro de Preços: Secretaria Municipal de Infraestrutura;
16.2 Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão assinar a Ata de
Registro de Preços, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da publicação da adjudicação,
podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
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16.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento – AF, a empresa deverá
representar-se por:
16.2.1

sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e suas
alterações que envolvam sua representação legal, ou;

16.2.2

procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato,
este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando
não se tratar de sócio autorizado através do contrato social.

16.3 A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.
16.4 Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do
ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
16.5 Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que
poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
16.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
16.7 A assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços está condicionada à verificação da regularidade fiscal
e trabalhista da licitante vencedora. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes
do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
16.8 É facultado à Administração, quando a Adjudicatária não assinar o Contrato e/ou Registro de Preço, no prazo
e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo,
após comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação e aceita a proposta.
16.9 Outros órgãos que não tenham feito parte do Registro de Preços poderão fazer usos da Ata de Registro de
Preços, na modalidade “carona”, desde que cumpridos os requisitos do Decreto Municipal nº 028/2021
16.10 As adesões por órgão ou entidade que não faz parte do registro de preços não poderá exceder a cinquenta
por cento dos quantitativos registrados na Ata.
16.11 O total de adesões por órgãos e entidades que não fazem parte do registro de preços não poderão exceder
ao quíntuplo do quantitativo registrado, independemente do número e órgãos não participantes que aderirem.
17

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

17.1 O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de
Preços, sendo admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que tenham seus preços registrados poderão
ser convidados a firmar as contratações, conforme dispõe o art. 15, § 3º, inciso III da Lei n.º 8.666/83.
17.2 A cada 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração
poderá repetir o julgamento de preços, após convocação de todos os classificados, mediante aviso publicado
no Diário Oficial do Município.
18

MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO

18.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
18.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as
necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
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18.3 A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar
recompor o preço que se tornou excessivo.
19

PAGAMENTO

19.1 Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
19.2 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da contratada.
19.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
após a data de sua apresentação válida.
19.4 A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para
pagamento do objeto desta licitação.
20

FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando esclarecido que a ação
ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade
na execução do objeto mencionado na Ata do Registro de Preços.
20.2 Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo constante da AF (Autorização para Fornecimento) e o
recebimento e a conferência será efetuado pelas Unidades Administrativas solicitantes, que, depois de
verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou
recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
20.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
20.3.1

se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

20.3.1.1 na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e qutro) horas, contados da notificação por escrito, mantido
o preço inicialmente contratado;
20.3.2

se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

20.3.2.1 na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
21

PENALIDADES

21.1 O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento contratual sujeitará o
Contratado às sanções previstas nas leis que regem este edital.
21.2 A inexecução, parcial ou total, da Autorização de Fornecimento- AF ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
21.3 inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
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21.3.1

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;

21.3.2

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
não realizado;

21.3.3

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.

21.4 A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
21.5 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
22

RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO

22.1 Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se tornarem superiores
aos praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente fundamentado.
22.2 A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
22.3 O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII
e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
22.4 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não cabe a
Contratado direito a qualquer indenização.
22.5 O Registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
22.5.1

o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;

22.5.2

o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Registro de Preço;

22.5.3

o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Registro de Preço, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.

23

REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

23.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
24

DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Presidente da CPL, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
24.2 Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva responsabilidade da empresa
contratada.
24.3 É facultada o Presidente da CPL ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a juntada
posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou
jurídica já existente na data da apresentação da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto
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de saneamento, mediante ato motivado do Presidente da CPL.
24.4 A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo
responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase
da licitação.
24.5 O Presidente da CPL poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro
da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
24.6 O Presidente da CPL, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
24.7 Na hipótese de não haver expediente normal no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o segundo dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
24.8 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital, deverão ser objeto de consulta,
por escrito, à Comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal, na Avenida Militar s/n Vila do BEC –
MARANHÃOZINHO – Ma, ou de forma eletrônica, para o e-mail licitacao.maranhaozinho@gmail.com, até o dia
útil imediatamente anterior à data fixada para o recebimento dos envelopes até cinco dias consecutivos anteriores à
data de abertura da licitação, as quais serão consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, após esgotado o
prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados.
25.10. Para dirimir os possíveis litígios que decorrerem dos procedimentos licitatórios, será o foro da Comarca de
Maranhãozinho - MA.
25.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.
25.12. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Especificações do Projeto Básico
Anexo II - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
Anexo III- Modelo da Declaração de que não emprega menor de dezoito anos
Anexo IV - Modelo de Atestado de Declaração do Local da Obra
Anexo V - Modelo de proposta de preços
Anexo VI – modelo de declaração expressa de total
Anexo VII – modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços;
Anexo IX - Minuta do Instrumento de Contrato

Maranhãozinho - Ma, 14 de setembro de 2021.

Secretário Municipal de Administração
Sr. Antônio Dias Carneiro Filho
conforme Portaria nº 02/2021
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO
ANEXO II – DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICAS nº. _____/2021
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,inscrita no CNPJ n.º . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ..., portador(a) da Carteira de Identidadenº . . . . . . . . . . . .e do CPF nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
DECLARA, para fins do disposto no subitem6.2.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório.
Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

......................................
(data)
..........................................................
(representante legal)

ANEXO III - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº. ___/2021

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,inscrita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ., 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 inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.....................................
(data)
.........................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº. ___/2021

Declaro que , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ( ) engenheiro civil ou ( )arquiteto,
registrado no CREA sob N.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., na qualidade de profissional indica do pela
empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,CNPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RUA BOA VISTA – CENTRO MARANHÃOZINHO /MA – CEP: 65. 283-000 CNPJ: 01.612.327/0001-87

SEGUNDA– FEIRA, 27 DE SETEMBRO/MARANHÃOZINHO/
ANO I/ EDIÇÃO Nº 39/2021
P á g | 20
. , telefone (. . . . .) . . . . . . . . . . .. . , visitou o local para ____________________________________, a que se
refere o subitem 6.2.8 do Edital.

São Luís, . . de . . . . . . . . . . . . de 2021.
.......................................

assinatura do profissional indicado pela empresa

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº. ___/2021

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,inscrita no CNPJ n.º . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador (a) da Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . . . . .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , apresenta a suaProposta de Preço para a
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
DE
_________________________________________________________________________________.
Nos seguintes termos:
PREÇO GLOBAL: R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREÇO GLOBAL POREXTENSO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: . . . . . . . . (.........................................) dias consecutivos.
.............................................
(data)
..............................................
(representante legal)

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº. ___/2021
Prezado Senhor,

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a)
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº
________________, DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e
seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

......................(.....), ....... de ................... de .....
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.................................................................................................
(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICAS nº. _____/2021

A empresa ______________ estabelecida na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob nº___, pelo seu
representante legal infra-assinado, DECLARA sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº _____/2021 de interesse da Prefeitura
Municipal de Maranhãozinho, estando, portanto apto a participar do certame.

Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)

ANEXO VIII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

Aos .... dias ...... do mês de .................. do ano de ........................, presente de um lado o MUNICÍPIO DE
MARANHÃOZINHO, através da Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado por seu
Secretário, XXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.327/0001-87, doravante denominado ÓRGÃO
GERENCIADOR, e do outro as empresas ......................................................, representadas pelo seus
representantes legais, Senhor (a)............................, com sede na ......................................, inscritas no CNPJ/MF sob
o número ..................., simplesmente denominada de FORNECEDOR(ES), firmam a presente ATA DE
REGISTROS DE PREÇOS, para REGISTRO DE PREÇOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante a
necessidade da CONTRATANTE, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº XXXXXX e
homologada, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº XXXXXXX, para Registro de Preços, nos termos das Leis
Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, subsidiariamente, e das Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16, e
legislação pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados na Concorrência nº XXXXXXXX, conforme especificações
e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a estimativa das
quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do
serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
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1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura desta Ata,
durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações,
observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3. A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo III
do Edital.
1.4. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total
ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado
ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de
Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento - AF.
3.

DO PREÇO E ITENS REGISTRADOS

3.1. O preço de cada item encontra-se especificado nesta ARP.
3.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais, administração,
lucros, equipamentos e transporte de veículo e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não
especificada neste Edital.
3.3. O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
3.4. Os preços registrados são os seguintes:
PLANILHA DE ITENS

3.5. Desde que devidamente justificada a vantagem, e dentro de seu prazo de validade, esta ARP poderá
ser utilizada por qualquer outro órgão ou entidade municipal que não tenha participado do registro de
preços, mediante anuência do órgão gerenciador.
3.6. As adesões efetuadas por cada órgão não participante não poderá ultrapassar a 50% dos quantitativos
registrados para o Órgão Gerenciador;
3.7. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
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e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que
aderirem.
4.

DO REAJUSTE

4.1. O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da assinatura
da Ata de Registro de Preços.
4.2. Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela “Administração”.
4.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração
das alíquotas dos já existentes.
4.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes
através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração desde que
acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes,
notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
4.5. Atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
5.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
5.2. A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
5.3. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por iniciativa
da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os
preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações,
compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no site oficial.
6.

DOS PRAZOS

6.1. O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
a contar da convocação expedida pelo Município.
6.2. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata, podendo
ser prorrogada nos termos da legislação.
6.3. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro
dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
6.4. Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o julgamento
dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do Município.
7.

DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
prazo não superior a 30 (trinta) dias do mês subsequente, com a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada
7.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da
contratada.
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7.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 30
dias após a data de sua apresentação válida.
7.4. O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada
quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
7.5. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de atualização do valor contratado.
7.6. O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.

DA CONTRATAÇÃO

8.1. As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem firmadas entre o
Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento - AF, observando-se as
condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
8.2. O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos bens
de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
8.3. hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições
estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.
8.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o
primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município,
observadas as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.
8.5. O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista para
cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
8.6. Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem esclarecer
ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste instrumento no
Diário Oficial do Município.
9.

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9.1. O FORNECEDOR, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
9.2. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Poder Público Municipal de referência
ao objeto desta licitação.
9.3. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos
causados à União, Estados ou ao Município, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto desta
Licitação.
9.4. Dispor de toda mão-de-obra necessária à entrega do objeto do contrato, obrigando-se ao fiel cumprimento de todas
as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é
responsável.
9.5. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e
quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente
instrumento, sob o fornecimento do material ora contratado ou gerado por fatos ligados à execução do contrato,
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como também manter-se inteiramente quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação
de ausência de débitos para com os órgãos públicos.
9.6. Entregar os objetos licitados no Município de Jaguaripe, em até 02 (dois) dias úteis, após o recebimento da Ordem
de Fornecimento emitida.
9.7. Os materiais fornecido deverão apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas apresentadas
no momento da classificação.
9.8. Em caso de reprovação dos objetos por quaisquer irregularidades constatada pelo MUNICÍPIO, será imediatamente
devolvido e o fornecedor terá no máximo 24 (vinte e quatro) horas para providenciar a troca.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1.

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

10.1.1. fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)
dias da assinatura;
10.1.2. realizar o pagamento pela execução do contrato;
10.1.3. proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição
indispensável para sua validade e eficácia
11. DA ENTREGA
11.1.
Os materiais serão entregue no local e prazo indicados na AF e recebidos por servidor responsável
designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.
11.2.
O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os procedimentos
previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
12. DAS PENALIDADES
12.1.
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
12.2.
A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento - AF, ensejará a suspensão
ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de
acordo com a gravidade da infração.
12.3.

A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:

12.3.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a
Autorização para Fornecimento - AF, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
12.3.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
12.3.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente ao
trigésimo dia.
12.4.
O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
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12.5.
As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
12.6.
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de
impedimento temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser
cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
12.7.
A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
12.8.
O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de
atraso, paralisação ou interrupção da entrega, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município ou, ainda, por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de
72 (setenta e duas) horas após a sua ocorrência.
12.9.
O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
13. DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1.

Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

13.2.
Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
13.3.
A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei
n.º 8.666/93.
13.4.
O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei
n.º 8.666/93.
14. DA COBRANÇA JUDICIAL
14.1.
As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
15. DA FISCALIZAÇÃO
15.1.

A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela

15.2.
Em caso de divergência entre a AF e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a SSA para adoção das
providências cabíveis.
15.3.
A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da
total responsabilidade na execução deste fornecimento.
16. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
16.1.
O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento, objeto deste instrumento na conformidade do constante
no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos
legais.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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17.1.
O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente instrumento.
18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
18.1.
O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
18.2.
O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I
– o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização
para Fornecimento e Contrato;
II

- o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;

III
- o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um
dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
18.3.

Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:

I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
18.4.
A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
18.5.
No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita
por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da
publicação.
18.6.
O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento
convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
18.7.
A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento
dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
18.8.
Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
19. DO FORO
19.1.
Fica eleito o foro da comarca de Governador Nunes Freire, Estado do Maranhão, para dirimir eventuais
conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado
que possa ser.

Maranhãozinho/MA, ... de ................ de 2021.

Assinaturas:
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___________________________________
CONTRATANTE
___________________________________ FORNECEDOR

Testemunhas: ___________________

____________________

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO Nº __/2021
QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARANHÃOZINHO - MA, E DE OUTRO,
COMO
CONTRATADA
A
EMPRESA
_______________, NA FORMA ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO, pessoa jurídica de direito público interno,
sediada na __________________- centro – MARANHÃOZINHO - MA, inscrição no CNPJ (MF) sob n°
______________, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário
Municipal Sr. ____, residente e domiciliado neste município e, de outro lado, a empresa ___________________,
com sede e foro na cidade de ___________, estabelecida à _____________________, inscrita no CNPJ do MF sob
n° ____________________, por seu representante legal, Sr._________________, residente e domiciliado em
____________, portador(a) do R.G. n° ____________ e do CPF n° ____________, doravante chamada
CONTRATADA — tendo em vista a homologação da licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº ___/2021,
exarado no Processo Administrativo nº __/2021, e o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa
a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição; em conformidade com as normas da
Lei nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações nela introduzidas até a presente data, as quais submetem as partes para
todos os efeitos —, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, regendo-se a contratação pelo fixado nas
cláusulas seguintes.
1.0 - OBJETO DO CONTRATO
CLÁUSULA I - A CONTRATADA se obriga a executar para o CONTRATANTE, os serviços
de........................................................................, conduzindo as obras e os serviços e os fornecimentos de materiais
e equipamentos segundo o Projeto Básico, as Especificações Técnicas e mais elementos técnicos constantes do
processo da licitação de que decorre este Contrato.
CLÁUSULA II - O projeto, as especificações técnicas, todos os demais elementos constantes do processo
da licitação de que deriva este Contrato, assim como a proposta formulada pela CONTRATADA e o orçamento dela
constante, integram o presente Contrato para todos os fins como se aqui estivessem integralmente transcritos.

2.0 - APROVAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES
CLÁUSULA III - A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente o projeto, especificações
e demais elementos técnicos do Projeto Básico necessários à execução das obras e serviços, obrigando-se a executar
o objeto contratado de acordo com as especificações técnicas. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as
condições e locais de execução das obras, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta
que apresentou na licitação de que decorre este Contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão
incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar, representando aqueles preços à única
contraprestação que lhe será devida pelo CONTRATANTE pela execução de cada uma das unidades de serviços,
obras, fornecimentos e montagens do objeto deste contrato.

3.0 - REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA
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CLÁUSULA IV - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que
dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma CONTRATADA.
Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de pleno direito.

4.0 - PRAZOS
CLÁUSULA V - A CONTRATADA se obriga a concluir as obras e serviços objeto deste Contrato em
plenas condições de operação, no prazo máximo de __ (___________) dias, contados de quando expedida a Ordem
de Serviços pelo CONTRATANTE, tudo conforme cronograma físico que compõe a proposta formulada pela
CONTRATADA na licitação de que decorre este contrato.

CLÁUSULA VI - O prazo previsto para início de cada uma das etapas das obras e serviços, assim como o
prazo de conclusão de qualquer daquelas etapas ou da própria obra, poderá ser prorrogado ou antecipado por acordo
entre as partes, desde que os motivos de eventual prorrogação sejam convenientemente expostos e registrados no
processo da licitação de que resulta este Contrato, aceitos pelo CONTRATANTE.
§1º - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, admitem prorrogação, mantidos
as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de
conformidade com o disposto no § 1° do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que
justificado por escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE.
§ 2º - Considerando que os serviços licitados deverão ser prestados durante todo o período de construção
da obra a que se vincula, o Contrato resultante desta licitação poderá ter seu prazo de vigência prorrogado até
concluir-se a construção, ou até que seja atingido o limite máximo legal.

5.0 - SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA
CLÁUSULA VII - A CONTRATADA só poderá subcontratar ou por qualquer forma transferir a execução
de partes deste Contrato para terceiros, mediante autorização prévia do CONTRATANTE, a qual será
obrigatoriamente precedida de verificação da capacidade de terceiro a quem deva ser transferida parte das obras ou
serviços, fazendo-se tal verificação pela apresentação dos mesmos documentos exigidos pela habilitação na licitação
de que decorre este contrato.
Parágrafo único. Ainda que a pretendente à subcontratação apresente os documentos referidos nesta
cláusula e mesmo que demonstre aptidão para execução da parte do objeto deste contrato que pretenda tomar a seu
cargo, não estará o CONTRATANTE obrigada a autorizar a subcontratação.
6.0 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
CLÁUSULA VIII - A CONTRATADA se obriga a:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Executar as obras e serviços segundo projetos e especificações aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam à economicidade da obra e a
funcionalidade de seu resultado;
Eleger e prever técnicas e métodos construtivos das obras tão econômicos quanto possível, sem
descurar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade das obras;
Observar as melhores técnicas e empregar corretamente os materiais especificados para a construção e
acabamento das obras de maneira a obter os resultados projetados originalmente;
Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas condições de
capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este contrato, bem como as
mesmas condições de habilitação;
Administrar com zelo e probidade a execução dos projetos e serviços, respeitando com absoluto rigor
o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de
custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, seleção, contratação e administração
de mão-de-obra necessária à elaboração dos projetos e à realização dos serviços;
Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
Zelar pelos interesses do CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato;
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8.
9.

Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja
inconveniente aos interesses do CONTRATANTE relativamente aos serviços;
Manter mente nos locais de realização dos projetos e serviços um representante com plenos poderes
para representar e obrigar a CONTRATADA frente ao CONTRATANTE;

10. Manter no local das obras um DIÁRIO DE OBRAS onde serão anotados, pela FISCALIZAÇÃO ou
pela própria CONTRATADA, todos os fatos e ocorrências que possam interferir no andamento ou no
resultado final das obras;
11. Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com cada uma das faturas que elaborar os comprovantes
de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais relativas ao mês anterior ao da
fatura.

CLÁUSULA IX - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste Contrato, sujeita
a fiscalização do CONTRATANTE, quer seja exercida por servidor do quadro do próprio CONTRATANTE, quer
por terceiros especialmente contratados para este fim.

CLÁUSULA X - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites
deste contrato e o orçamento aprovado. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recomendações
ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular do CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo
da ordem fiscal.

7.0 - PENALIDADES APLICÁVEIS A CONTRATADA
CLÁUSULA XI - O atraso da CONTRATADA na execução das obras e serviços, ou no atendimento às
determinações regulares da fiscalização ou do próprio CONTRATANTE, submeterá a dita CONTRATADA às
penalidades da lei e, notadamente, a multas no valor correspondente a:
a.

Multas moratórias diárias de 0,01% (um centésimo por cento) do valor do Contrato até o trigésimo dia
de atraso, se as obras e serviços não forem iniciados na data prevista, sem justificativas aceitas pelo
CONTRATANTE;

b.

Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor da parte do objeto da Licitação não realizada,
na hipótese de rescisão administrativa, se o licitante contratado recusar-se a completar a execução;

c.

Multa diária correspondente a 0,001% (um milésimo por cento) sobre o valor deste Contrato, por atraso
na entrega final das obras e serviços, quando ocorrente culpa do licitante contratado. Com a aplicação
desta multa, cessará a aplicação de qualquer outra que se relacione à contratação do objeto deste Edital;

Parágrafo único. As multas serão aplicadas através de procedimento em que se garanta o contraditório e
a ampla defesa da CONTRATADA e, uma vez consolidadas naqueles procedimentos, poderão ser descontadas da
garantia do contrato, de qualquer pagamento devido à CONTRATADA, ou poderão ser exigida através de Execução
Forçada nos termos da lei.

CLÁUSULA XII - Além das multas referidas na cláusula anterior o CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:
a.

Advertência, aplicável na ocorrência de fato para o qual não houver, neste contrato ou no edital da
licitação, previsão de penalidade mais grave;

b.

Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2
(dois) anos;

c.

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 ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.
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Parágrafo único. Em qualquer caso de punição será garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla
defesa.
8.0 – GARANTIAS DA CONTRATADA
CLÁUSULA XIII Enquanto a CONTRATADA cumprir suas obrigações relativas a este Contrato,
não poderá ser substituída na execução das obras. Esta disposição corresponde a dizer-se que este contrato não
poderá ser rescindido unilateralmente por nenhuma das partes sem motivo justo, ressalvando-se apenas os casos em
que o interesse público assim o exigir.
Parágrafo único. Na apuração da ocorrência de motivo justo para rescisão unilateral deste Contrato será
garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

CLÁUSULA XIV Este Contrato somente poderá ser rescindido, seja unilateralmente seja por
acordo das partes, nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA XV - A rescisão deste Contrato, nos termos da cláusula anterior, atribuirá ao
CONTRATANTE todas as faculdades que lhe são postas pela Lei n° 8.666/93, notadamente aquelas estabelecidas
nos arts. 77 e 80 da citada Lei e todas as demais no tocante à tomada de posse do canteiro de obras, das instalações,
materiais e equipamentos ali encontrados, e à condução das obras ou providências necessárias ao resguardo do
interesse público.

9.0 - REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA
CLÁUSULA XVI - Pela execução das obras e serviços a CONTRATADA será remunerada aos preços
constantes da proposta que apresentou na licitação de que decorre este Contrato, compreendidos estes preços como
a única contrapartida que será devida à CONTRATADA, inclusive quanto a gastos relativos à reforma ou alteração
de projetos, estudos, orçamentos e quaisquer outros elementos técnicos necessários à construção, quando tais
alterações sejam tecnicamente necessárias.

Parágrafo único. As despesas decorrentes deste contrato, cujo valor global é fixado em R$ ________
(______________________________), correm à conta dos recursos referidos no edital da licitação de que resulta
esta contratação, e novamente citados a seguir.

10.0 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA XVII – O CONTRATANTE se obriga a pagar os serviços executados pela CONTRATADA,
aos preços constantes da proposta que esta apresentou ao participar da licitação de que decorre este contrato.

CLÁUSULA XVIII - Obriga-se ainda o CONTRATANTE a exercer, com presteza e oportunidade, todos
os poderes, atribuições e atividades que lhe são próprias e sejam necessárias à liberação dos locais em que devam
ser executadas as obras, assim como dos locais em que se encontrem jazidas ou pontos de fornecimento de materiais
necessários à obra.

11.0 – PAGAMENTOS
CLÁUSULA XIX – O pagamento do preço contratual guardará estreita relação com a execução dos
serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da
licitação.

CLÁUSULA XX–O pagamento resultante da contratação do objeto do presente Edital será efetuado por
ordem bancária de acordo com os serviços efetivamente executados e devidamente atestados pela PREFEITURA
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conforme medições, tudo conforme estabelecido em Edital.
CLÁUSULA XXI – A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente que deverá vir acompanhado do documentário fiscal aplicável. Recebida, a fatura ou
cobrança será examinada pelo CONTRATANTE. No exame o CONTRATANTE, preliminarmente, verificará e
certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em
ordem, o pagamento será feito em até 10 (dez) dias da entrada da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado
financeiro.
Parágrafo único. Havendo correção a fazer, a fatura retificada ou ajustada será processada como nova fatura,
quanto aos prazos aqui estabelecidos.

CLÁUSULA XXII – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá
ser descontada do pagamento devido pelo CONTRATANTE, pagando-se, então, apenas o saldo, se houver.

CLÁUSULA XXIII – Considerando que a execução dos serviços contratados se estenderá por mais de um
ano, os preços da proposta vencedora serão anualmente reajustados, segundo estabelecido no Edital da licitação de
que decorre este contrato.

12.0 - ATRASO DE PAGAMENTOS
CLÁUSULA XXIV – Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terá direito à percepção de juros
à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die. Não haverá atualização monetária em decorrência de
atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

CLÁUSULA XXV - Se o atraso no pagamento da remuneração da CONTRATADA ultrapassar a 90
(noventa) dias, esta poderá suspender todas as atividades e toda a prestação de serviço a que se obriga, mantendo-se
assim até que seja reposto em dia o pagamento do que lhe seja devido pelo CONTRATANTE, ou ainda, propor a
rescisão do Contrato.

Parágrafo único. Na hipótese prevista nesta cláusula, ressalvado o caso de interesse público devidamente
justificado e garantido o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA, o CONTRATANTE não poderá interferir
na paralisação das atividades de nenhuma forma, nem mesmo contratando terceiro que retome sua execução.

CLÁUSULA XXVI - Definida a ocasião em que serão iniciados os serviços, o CONTRATANTE expedirá
Ordem de Serviços para a CONTRATADA, a partir de quando se iniciará a contagem dos prazos estabelecidos neste
contrato e no cronograma físico e financeiro que o integra, salvo quanto ao prazo de eventual reajustamento dos
preços, que se conta a partir da entrega da proposta na licitação que originou este contrato.
Parágrafo único. A Ordem de Serviços se integrará ao presente Contrato para todos os fins de direito.

13.0 – RECEBIMENTO DA OBRA
CLÁUSULA XXVIII - Uma vez concluída a obra, o CONTRATANTE deverá ser notificado pela
CONTRATADA para receber o objeto contratual no prazo máximo de 15 (quinze) dias da notificação.

CLÁUSULA XXIX - Recebendo a notificação, o CONTRATANTE fará vistoria da obra, determinando à
CONTRATADA que repare quaisquer falhas ou defeitos verificados. Estando pronta e em ordem a construção, o
CONTRATANTE fará o Recebimento Provisório da obra mediante Termo que será lavrado e assinado pelas partes.
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CLÁUSULA XXX - Se nos 60 (sessenta) dias seguintes à emissão do Termo de Recebimento Provisório
da obra não se verificarem falhas ou defeitos na recuperação ou instalação, as partes farão nova vistoria geral e
celebrará Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato, passando as obras à integral administração,
operação e guarda do CONTRATANTE, preservadas as responsabilidades das partes como legalmente estabelecido.

14.0 – COMPLEMENTAÇÃO DESTE CONTRATO

CLÁUSULA XXXI - O Edital da licitação de que resultou este Contrato, assim como todos os elementos,
documentos e informações constantes do processo daquela licitação, complementam o presente Contrato e
submetem as partes, como se aqui estivessem integralmente transcritos aqueles elementos.
CLÁUSULA XXXII - Verificando-se faltar a este Contrato qualquer cláusula obrigatória, comprometemse as partes a adicioná-la tão logo seja detectada a falta, preferindo sempre este procedimento à resolução do contrato,
que é celebrado em caráter definitivo, irrevogável e somente retratável nas hipóteses expressamente pactuadas ou
legalmente previstas.

CLÁUSULA XXXIII - Os casos omissos resolvem-se à luz da Lei n° 8.666/93 e demais diplomas legais
e regulamentares aplicáveis a cada hipótese.

15.0 - VIGÊNCIA E EFICÁCIA DESTE CONTRATO
CLÁUSULA XXXIV - A publicação resumida deste Contrato é condição indispensável para sua eficácia,
devendo ser providenciada pelo CONTRATANTE nos termos e prazos da Lei 8.666/93.
16.0 – RECURSOS FINANCEIROS

CLÁUSULA XXXV - Os recursos financeiros para execução do objeto do presente Edital correrão por conta da
dotação orçamentária prevista:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17.0 – REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

CLÁUSULA XXXVI - O Prefeito Municipal da CONTRATANTE poderá REVOGAR a presente
licitação, existindo razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo
anulá-la por ilegalidade mediante o parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e
ampla defesa antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame licitatório, de acordo com o artigo 49 da
Lei n° 8.666/93.

18.0 - FORO

CLÁUSULA XXXVII - O foro deste Contrato é o desta cidade de Governador Nunes Freire - MA, com
renuncia expressa e irrevogável de todo e qualquer outro, por especial e privilegiado que seja.
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Assim justos e contratados fizeram lavrar o presente em três vias de igual teor e forma que vão por todos
rubricados, exceto esta última que será por todos e por duas testemunhas assinada.

MARANHÃOZINHO (MA), ___de ________________ de 2021

PELO CONTRATANTE:
___________________
Prefeito

PELA CONTRATANTE:
___________________________________.

1ª Testemunha:

2ª Testemunha:

______________________________________________________________________
Nome:
Nome:
CPF nº:
CPF nº

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 011/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO por meio da sua Comissão Permanente de Licitação- CPL, torna
público, que foi vencedora da TOMADA DE PREÇO N° 011/2021, Contratação de empresa para a execução de construção
e adequação de estradas vicinais - MAPA/CAIXA/Nº 902.702/2020, a proposta técnica e de preços da empresa, TRIUNFO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, participante no certame. O processo encontra-se com vistas no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da publicação deste, na forma do art. 109, Inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Maranhãozinho - MA, 21 de setembro 2021

Sr. Zelimar Dias Oliveira
Presidente da Comissão
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