Fls. Nº ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000
CNPJ: 06.424.618/0001-65

Proc. Nº 004/2020
Rubrica ________________

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL/TIMBIRAS/MA
Processo Administrativo nº 004/2020.

Razão Social: ______________________________________________________________________
CNPJ Nº: _________________________________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________________
Bairro: ____________________________________________________________________________
Cidade: ____________________________________________ Estado: _______________________
E-Mail: ___________________________________________________________________________
Telefone: ________________________________ Fax: ____________________________________
Celular: ___________________________________________________________________________
Pessoa para Contato: ________________________________________________________________
Recebemos, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Cidade/Estado: _____________________ , ________ de _________________ de 2020.
__________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e
entregar na Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal de Timbiras/MA,
localizada na Rua José Antonio Francis, 15, Centro, TIMBIRAS/MA, CEP 65.420-000, ou que seja enviar,
no formado *.pdf, para o e-mail da CPL (cpltma2019@gmail.com).
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação - CPL da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
NEILA MELO BEZERRA
Presidente da CPL-TIMBIRAS/MA
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL/TIMBIRAS/MA
Processo Administrativo nº 004/2020
PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA, com sede na Rua José Antonio Francis,
nº 15, Centro - Timbiras/MA- CEP 65.420-000, CNPJ 06.424.618/0001-65, através da
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº
107/2019, de 14 de novembro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia, acercar-se do que consta do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos.
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993 e, suas
alterações, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, e
suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie.
A sessão pública da Tomada de Preços terá início às 10 horas e 30 minutos, do dia 29 de
janeiro de 2020, na sala na CPL, na sede da Prefeitura Municipal de Timbiras/MA, na Rua
José Antonio Francis, nº 15, Centro - Timbiras/MA- CEP 65.420-000, quando será recebida e
iniciada a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta comercial.
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 esta Tomada de Preços serão realizados no primeiro dia útil subsequente, 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 Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para reforma do PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no Município de Timbiras/MA, conforme condições e especificações
contidas no ANEXO I (Projeto Básico) deste Edital.
1.2. Valor máximo estimado para a execução dos serviços é de R$ 58.522,22 (CINQUENTA E
OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).
1.3. O prazo de execução do objeto é de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem
de Execução de Serviço, conforme ANEXO I (Projeto Básico) do Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
2.1. Os licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital,
podendo qualquer interessado acompanhar seu desenvolvimento, desde que não interfira de
modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
2.2. Na contagem dos prazos estabelecidas neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o dia do vencimento.
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2.3. Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, com base na Lei Federal nº 8.666/93, e
demais leis pertinentes a matéria.
2.4. Na análise do Credenciamento, no julgamento da Documentação de Habilitação e da
Proposta sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e das propostas e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados.
2.5. Relevar omissões ou erros sanáveis puramente formais observadas no Credenciamento, na
Documentação de Habilitação e na Proposta, desde que não contrariem a legislação e não
comprometam a lisura da licitação.
2.6. Negociar em qualquer momento da licitação os preços e condições da Proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Prefeitura Municipal de Timbiras, não podendo, porém,
alterar o objeto ou condições de habilitação e classificação.
2.7. Adiar a Sessão Pública de abertura do certame por razões administrativas e ainda modificar
o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, excedo, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da Proposta de
Preços.
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar as empresas cadastradas no ramo pertinente ao objeto desta licitação na
Comissão Permanente de Licitação – CPL, Cadastro de Fornecedores, que atenda perante a
Comissão, até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos envelopes, a todas as condições
exigíveis para cadastramento na forma dos artigos 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93 e ainda as
exigências do seu artigo 32.
3.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:
a) Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
b) Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e
empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;
c) Empresas que se apresentem n a qualidade de subcontratadas;
d) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores
públicos do Município de Timbiras;
e) Empresas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura
Municipal de Timbiras, conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o
prazo da sanção aplicada;
f) Empresas impedidas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Timbiras, durante
o prazo da sanção aplicada;
g) 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;
h) Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
i) Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
j) Empresas enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº
8.666/1993.
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4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, FORA de
qualquer envelope:
a) Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou
ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta
Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverá possuir
firma reconhecida em cartório e estar acompanhadas de cópia do documento que comprove
os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "a".
b.2) Instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II)
deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser firmados por
tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto de
constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
c) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do
representante credenciado pela empresa interessada (legível).
d) Declaração da licitante, sob as penas da lei, no caso de ME e EPP, que cumpre os
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte,
respectivamente, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42
a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações, juntamente
com a Certidão Simplificada e ou Especifica, atualizada, emitida pela Junta Comercial do
domicilio da licitante.
e) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão
comprovar seu enquadramento e condição através de Declaração ou Certidão nos termos da
alínea “d” deste Edital, facultado à CPL, se for o caso, promover diligência com a finalidade de
comprovar o enquadramento do LICITANTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte diante das normas da Lei.
“A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº 123 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção
administrativa prevista no capítulo XIV deste Edital.”

f) Apresentar declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO com foto da estrutura física
da empresa licitante (fachada e parte interna), a não apresentação, ou apresentação de forma
que não se possa identificar de forma clara e nítida, implicará na INABILITAÇÃO da licitante.
(A FOTO DA FACHADA DA EMPRESA TEM QUE ESTÁ DE FORMA NITIDA, PARA QUE
POSSAMOS IDENTIFICAR COM CLAREZA A EMPRESA, CONSTAR CNPJ E ENDEREÇO,
O MESMO QUE CONSTA NO CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES).
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4.1.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original
ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do
recebimento dos envelopes, ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial.
4.2. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá o representante da licitante se manifeste ou responda pela empresa
durante a sessão pública;
4.3. É de total responsabilidade do licitante entrega de todos os documentos necessários para o
seu credenciamento, após a entrega dos documentos a Presidente da CPL e ou Equipe de Apoio,
fica vedado ao licitante a entrega de qualquer outro documento que se faça necessário para seu
credenciamento, salvo se solicitado pela Presidente da CPL;
4.4. O credenciamento será conferido pela Comissão a cada sessão pública realizada;
4.5. No momento do credenciamento, ou após o Presidente da CPL declarará a abertura da
sessão e não mais serão admitidos novos proponentes.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os Documentos de Habilitação e as Proposta de Preços deverão ser apresentados no
local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente
fechados e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
5.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
5.3. Após a entrega dos envelopes, aqueles indicados como Proposta de Preço será rubricada
pela Comissão e por no mínimo 02 (dois) representantes credenciados dos licitantes.
5.4. Não será admitida a remessa postal dos envelopes de Documentos de Habilitação e de
Proposta de Preços.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão
apresentar a Documentação de Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no
ENVELOPE Nº 01, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo a documentação
comprobatória no que se refere à:
6.1.1. Habilitação Jurídica:
a) Apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão
Permanente de Licitação, Cadastro de Fornecedores, localizado na Rua José Antonio
Francis, nº 15, Centro - Timbiras/MA- CEP 65.420-000, com antecedência mínima de três
dias da data de recebimento dos envelopes, dos documentos exigíveis para cadastramento;
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b) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua habilitação na
forma do § 2º, do Artigo 32, da Lei nº 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente,
proprietário ou procurador, devidamente identificado, nos termos do modelo do Anexo IV
deste Edital;
c) Declaração expressa de que a licitante conhece todas as condições do presente edital.
Omitida esta declaração considerar-se-á implícita a aceitação da licitante às normas
editalícias.
6.1.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:
c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, e;
c.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições e às de Terceiros junto a
Seguridade Social - CND/INSS, válida para as finalidades previstas no art. 47, da Lei
Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e suas alterações, bem como as da Lei Federal
nº 8.870, de 15 de abril de 1994, exceto para Averbação de Imóveis, Baixa de Firma
Individual ou de Empresário e Registro ou Arquivamento de Alterações Contratuais, para
as certidões expedidas até 02 de novembro de 2014;
c.2.1) A prova de regularidade de que tratam as alíneas "c.1" e "c.2", a partir de 03 de
novembro de 2014, ocorrerá mediante a expedição de certidão única, referente a
créditos tributários administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros,
conforme Portaria PGNF/RFB nº 1.751, de 02 de outubro de 2014.
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante a:
d.1) Certidão Negativa de Débito e;
d.2) Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa.
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea "d" for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
mediante a:
e.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;
e.2) Certidão Negativa quanto Dívida Ativa Municipais;
e.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea "e" for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição;
f) Prova de situação regular perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através
de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
f.1) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
g) 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 artigo 27, inciso V,
da Lei Federal nº 8.666/1993, nos termos do Anexo V;
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6.1.3. Qualificação Econômico-Financeira: que será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
6.1.3.1. 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 baseada nas
condições seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão
estar de acordo com os valores estabelecidos:
Ativo Circulante
ILC = ------------------------------------- ≥ 1,00
Passivo Circulante
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
ILG = ---------------------------------------------------------------------- ≥ 1,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua
habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração,
Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do
valor máximo da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da
proposta através de índices oficiais.
6.1.3.1.1 As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro deve cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
6.1.3.1.2 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05de
dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
6.1.3.1.3 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.
6.1.3.1.4 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá
apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da
escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013,
alterada pela IN RFB nº 1.594/2015, e 1.422/2013.
6.1.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial
ouExtrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de
preço, quando não vier expresso o prazo de validade.
6.1.3.3. Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com o
artigo 1º do Decreto Estadual 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e
sociedades empresarias do Maranhão.
6.1.4. Qualificação Técnica:
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6.1.4.1. Registro ou Inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo–
CAU, da região da Sede da Empresa;
6.1.4.2. Quando a empresa for registrada fora do estado do Maranhão, caso vencedora,
deverá apresentar o visto do CREA/MA, antes da assinatura do Contrato.
6.1.4.3. Para atendimento à qualificação técnico: Comprovante de que possui em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega dos envelopes, como seu
Responsável Técnico, profissional de nível superior, detentor de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente averbado(s) no CREA ou CAU, acompanhados das
respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, por execução de serviços com
características técnicas similares às do objeto do presente Edital;
6.1.4.4. Qualificação técnico-profissional – comprovação de a licitante possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um
engenheiro civil e geólogo ou profissional com atribuições compatíveis com a
legislação em vigor, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s)
no CREA ou CAU, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo
Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras
e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais
equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação.
6.1.4.5. Declaração formal e expressa da licitante indicando o(s) responsável(eis)
técnico(s) que se responsabilizará(ão) pela execução dos serviços, no modelo do
ANEXO VI deste Edital, devendo este(s) fazer parte do Quadro Permanente da
Empresa, na data da realização da licitação.
6.1.4.5.1. A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico 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 ou CAU, devidamente atualizada ou contrato de Prestação de
Serviços devidamente registrado no CREA ou CAU da região competente, em que
conste o profissional como responsável técnico.
a) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.
6.1.4.5.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal
comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA
ou CAU, devidamente atualizados.
6.1.4.6. Declaração da Empresa que visitou o local onde serão desenvolvidos os
serviços (assinada pelo(a) engenheiro(a) da Prefeitura Municipal de Timbiras
atestando a visita do licitante), para constatar as condições e peculiaridades inerentes
à natureza dos trabalhos podendo ser utilizado o modelo apresentado no ANEXO VII –
Declaração de Visita ao Local dos Serviços, que deverá ser juntada à Documentação de
Habilitação. A empresa licitante, não poderá declinar da visita, devendo, neste caso,
agendar visita técnica com o setor de engenharia da Prefeitura Municipal de
8

Fls. Nº ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000
CNPJ: 06.424.618/0001-65

Proc. Nº 004/2020
Rubrica ________________

Timbiras, com data e hora determinada, com antecedência mínima de 03 (três) dias
anteriores à data do certame. Na declaração a licitante deve assumir
incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade
com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.
6.1.4.7 Carta da Empresa Licitante, assinada pelo titular da empresa ou pessoa
legalmente habilitada, comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da
empresa, claramente afirmando:
a) Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade
pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
b) Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações
técnicas fornecidas pela Secretaria de Municipal de Infraestrutura,
Urbanismo e Serviços Públicos, disponibilizando pessoal técnico
especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de
qualidade adequado;
c) Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins
de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Secretaria de Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos,
por intermédio do setor competente;
d) Que manterá na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas
todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas
necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.
6.1.4.8 Qualquer informação adicional relativa à obra, se necessária, poderá ser
solicitada à Comissão.
6.1.4.9. Não será aceita nenhuma justificativa ou alegação por parte do licitante, com
ênfase para a vencedora da licitação, de desconhecimento das características da obra,
ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.
6.1.5. Outros Documentos:
a.
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com o
art. 1º do Decreto nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e sociedades
empresariais do Estado do Maranhão, que comprove o enquadramento do licitante como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006, alterada pela Lei 147/2014, somente para efeito do disposto nos artigos
43 a 45 da citada Lei. No caso de que a sede da Licitante seja em outra Unidade da
Federação, terá que apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado,
sede da empresa.
b.
Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos de Habilitação, conforme o
modelo do Anexo III deste Edital. Comunicamos aos licitantes que o não cumprimento
dos requisitos de habilitação, conforme declaração dada, será o mesmo penalizado com
advertência por declaração falsa.
b.1. O licitante é obrigado a apresentar o Certificado de Registro Cadastral CRC acompanhado da Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da
Habilitação, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital. (Artigo 32, § 2º, da
Lei Federal nº 8.666/1993).
c. Alvará de Funcionamento;
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d.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por Membro da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou por publicação em órgão de Imprensa
Oficial. (Artigo 32, da Lei Federal nº 8.666/1993);
e. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado nos
documentos da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do
estabelecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação, com
exceção da:
e.1. Da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros e do Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF, que poderão ser da sede da pessoa jurídica;
e.2 Da Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial
ou Extrajudicial) e da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que deverão ser da sede da
pessoa jurídica.
f. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preço.
g. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
h. Não será concedida a prorrogação do prazo a apresentação dos documentos exigidos,
salvo no caso de licitante que comprove, nos termos do item 4.1. alínea "d", deste Edital,
a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, cujos os documentos
apresentados para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no item
6.1.2, tenham alguma restrição. A este licitante será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
i. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação.
7.
DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1.
A Proposta de Preços, sob pena de desclassificação, deverá ser apresentada em 02
(duas) vias, sendo, 01 (uma) via em mídia formato Excel e 01 (uma) via impressa em papel
timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada, e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, a não
apresentação da proposta em mídia dentro do envelopes nº 02, Proposta de Preços, acarretará na
DESCLASSIFICAÇÂO do licitante, devendo conter o seguinte:
a. Número da Tomada de Preços e o nome ou razão social da proponente, número do
CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se
houver, bem como dados bancários (nome e número do banco, agência e conta corrente
para fins de pagamento);
b. Carta Proposta, no modelo do ANEXO X, assinada por titular ou pessoa legalmente
habilitada, identificando a obra, números do Cadastro de Pessoas Físicas e Carteira de
Identidade e cargo na empresa e data;
c. Descrição clara e completa das características dos serviços ofertados, conforme ANEXO
I (Projeto Básico) deste Edital;
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d. Preço unitário e total de cada item, em algarismo por extenso, em moeda corrente
nacional, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e
irreajustável;
e. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentação.
f. Planilha Orçamentária dos custos unitários, em formulário próprio, de acordo com os
quantitativos da Planilha Orçamentária constante do ANEXO I (Projeto Básico) deste Edital,
indicando os preços unitários e totais propostos em algarismos e por extenso e
Composição de Preço Unitário, ofertado por item, em conformidade com a Planilha
Orçamentária constando unidade e insumos com respectivos consumos, discriminando os
percentuais de BDI;
g. Cronograma Físico-Financeiro compatível com o prazo de execução da obra, em
modelo próprio, desde que contenha todas as informações solicitadas.
h. Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o BDI –
Benefício e Despesas Indiretas aplicado, em modelo próprio, desde que contenha as
informações pertinentes e observadas as restrições quanto à apropriação de despesas com
IRPJ e CSLL firmadas reiteradamente em decisões do Tribunal de Contas da União.
i. Planilhas de Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, desde que
contenha todas as informações pertinentes.
j. Prazo de execução dos serviços: a contar do recebimento da respectiva Ordem de
Serviço: 60 (sessenta) dias.
7.1.2 Os documentos exigidos nas alíneas “f”, “g”, “h”, “i” e “j”, deverão, necessariamente,
estão assinados pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico, conforme
determina a Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução nº 282/CONFEA, de
24 de agosto de 1983.
7.1.3. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em
algarismos e por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomandose por base os quantitativos constantes da Planilha Orçamentária do ANEXO I deste Edital e os
preços unitários propostos pela licitante.
7.1.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade,
principalmente em relação a preços unitários.
a. os preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e
indiretos, encargos, tributos, transporte, frete, seguros, contribuições e obrigações sociais,
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta
Tomada de Preços;
b.
A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não
afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação;
c.
A Comissão poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base
no valor unitário, e poderá incluir o preço global da proposta, se faltar;
d.
A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Preços poderá ser suprida
pelo representante legal, presente na sessão pública, com poderes para esse fim;
Caso o prazo de entrega, local de execução e prazo de validade da proposta sejam
omitidos na Proposta de Preços, a Comissão entenderá como sendo igual aos previstos no
Edital.
e.
Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
f. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fatos supervenientes e aceitos pela Comissão.
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8.
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
8.1. O julgamento da Habilitação será processado com observância dos seguintes procedimentos:
8.1.1. Na Sessão divulgada no preâmbulo deste Edital, à vista das licitantes presentes serão
abertos os ENVELOPES Nº 01, Documentação de Habilitação que será examinada e
rubricada pelos membros da COMISSÃO e pelas licitantes presentes.
8.1.2. Concluído o exame da DOCUMENTAÇAO, a COMISSÃO declarará Habilitada ou
Inabilitada as licitantes, em vista dos critérios estabelecidos no Edital.
8.1.3. Após o resultado as licitantes poderão unanimemente renunciar ao direito de interpor
Recurso, o que constará na Ata circunstanciada da Sessão, procedendo-se de imediato à
abertura dos ENVELOPES Nº 02 - Proposta de Preços, das licitantes Habilitadas, após
assinatura do Termo de Renúncia desta fase.
8.1.4. Às empresas inabilitadas serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as
propostas de preços.
8.1.5. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do subitem 8.1.3, a COMISSÃO,
suspenderá a Sessão, lavrando Ata circunstanciada dos trabalhos até então executados.
Nessa hipótese, os ENVELOPES Nº 02 – Proposta de Preços, devidamente fechados e
rubricados pelas licitantes e membros da COMISSÃO permanecerão, sob guarda e
responsabilidade do Presidente da COMISSÃO, até que se reabra a Sessão.
8.1.6. Depois de cumpridas as formalidades do Recurso, a COMISSÃO comunicará, por
escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as licitantes Habilitadas, data,
hora e local de reabertura da Sessão de continuidade do certame.
8.1.7. Os Envelopes de PROPOSTA das licitantes inabilitadas não reclamados no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da Adjudicação do objeto desta Licitação, ao vencedor do
certame, serão destruídos pela COMISSÃO, independentemente de notificação ao interessado.
8.2. A COMISSÃO poderá em qualquer fase da habilitação promover diligências ou requisitar
informações, incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de habilitação
apresentados, sem implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documento ou informação
que deveria constar originalmente nos documentos, consoante permite a Lei Federal n°8.666/93.
8.3. No julgamento da DOCUMENTAÇÃO a COMISSÃO poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação.
8.4. Serão proclamadas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação para
Habilitação de acordo com as exigências editalícias e, inabilitadas as licitantes que deixarem de
apresentar quaisquer dos documentos ou as apresentarem de forma irregular, com exceção das
licitantes, comprovadamente enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
que havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal gozarão dos benefícios do
artigo 43, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações.
8.5. A simples irregularidade formal, que evidencia lapso isento de má fé, que não afete o
conteúdo ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.
8.6. Quando todas as licitantes forem inabilitadas a COMISSÃO poderá fixar o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação de nova documentação, consoante dispõe § 3º do art. 48 da Lei
8.666/93.
8.7. Ultrapassada a fase de inabilitação dos concorrentes e abertas as propostas não cabem mais
desclassificá-las por motivos relacionados com a Habilitação, salvo em razão de fato
superveniente ou só conhecido após o julgamento das propostas.
8.8. Após a fase de Habilitação não cabe desistência da PROPOSTA, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO.
9.
JULGAMENTO DA PROPOSTA
9.1. Ultrapassada a fase de Habilitação, em Sessão Pública, serão abertos os ENVELOPES Nº
002 Proposta de Preços, das licitantes habilitadas, divulgando a COMISSÃO as licitantes
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presentes, os preços e condições oferecidas, sendo as Propostas rubricadas pelos membros da
Licitação e licitantes presentes.
9.2. As Propostas de Preços que trata o Item anterior deverão ser apresentadas, sob pena de
desclassificação, em 01 (uma) via impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada, assinada, e rubricadas todas as folhas
pelo representante legal do licitante proponente.
9.3. As propostas também deverão ser apresentadas em mídia dentro do envelope de Proposta
de Preços, sendo que o anexo da mesma (tabela de itens, quantitativos e preços) deverão ser,
obrigatoriamente, apresentados em formato Excel (“.xlsx). A não apresentação da Proposta de
Preços em mídia, dentro do envelope de Proposta lacrado, será desclassificada a licitante.
9.4. As Propostas serão analisadas e comparadas com os critérios objetivos preestabelecidos
neste Edital. Na análise das ofertas a COMISSÃO verificará a conformidade de cada Proposta
com os requisitos do Edital e, desclassificando as desconformes ou incompatíveis.
9.5. O julgamento das Propostas dar-se-á pelo critério de menor preço, sendo considerada
vencedora a Proposta que cumprir integralmente as exigências deste Edital e ofertar o menor
preço global.
9.6. Para análise da Planilha de Custo apresentada serão consideradas as alíquotas-padrão de
impostos, tributos ou contribuições, conforme legislação vigente. Caso a licitante goze de isenção,
benefício ou se enquadre em condição que lhe permita recolhimento com alíquota diferenciada
deverá informá-lo em sua Proposta, justificado assim, percentuais diferentes daqueles usuais na
composição de custos.
9.7. Na análise dos preços propostos pela licitante considerar-se-á que os preços são completos e
suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas da obra. Considerar-se-á,
assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo
ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados significa
tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens
estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração do contrato, sob esta
alegação.
9.8. A classificação das Propostas se dará por ordem crescente dos preços propostos.
9.9. As propostas de microempresas e de empresas de pequeno porte que forem iguais ou até
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, serão consideradas
empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser convocadas na ordem de
classificação, uma na falta da outra, para apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que após análise desta, será adjudicado em seu
favor o objeto licitado.
9.10. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto do § 2º
do art. 3º da Lei Federal n.º 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato público,
para o qual todas as licitantes serão convocadas, ressalvados os casos previstos no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006, e suas alterações.
9.11. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem as exigências deste Edital, incluindo os seus anexos ou ainda, contenham
cotação para serviços não previstos, variantes, ou oferecerem vantagens não previstas no
instrumento convocatório.
b) Apresentarem preços unitários e/ou global, superiores aos constantes nas Planilhas
Orçamentárias do Anexo I, ou preços inexequíveis, considerados aqueles cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos relacionados abaixo:
b.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela Administração, ou
b.2) valor orçado pela Administração.
b.3) Das licitantes classificadas na forma da alínea “b”, cujo valor total da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “b.1” e “b.2”,
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será exigida, para assinatura do contrato, prestação de GARANTIA ADICIONAL dentre as
modalidades previstas no item 13.2.
c) Apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
d) Apresentarem preços ou quaisquer outras condições baseadas em cotação de outra
licitante.
e) Alterarem a planilha de quantitativos fornecida pela Prefeitura (acréscimos, diminuições,
supressões de quantitativos e/ou itens e subitens da planilha).
f) Que apresentarem alíquotas de tributos, encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários em
desacordo com a legislação vigente.
9.12. A proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a a execução dos serviços caso
lhe seja adjudicado o objeto.
9.13. As propostas que não atenderem as condições desta licitação, que oferecerem alternativas
de ofertas e cotações, bem como vantagens não previstas ou preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis, serão desclassificadas.
9.14. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total, ocorrendo divergência entre valores numéricos e os por extenso,
prevalecerão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua Proposta será
rejeitada.
9.15. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e depois de
obedecido o disposto no parágrafo 2° do art. 3° da Lei nº 8.666/93, proceder-se-á ao desempate,
por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.
9.16. As propostas serão analisadas, podendo a COMISSÃO convocar as licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento na fase de
julgamento.
9.17. Quando todas as Propostas forem desclassificadas a COMISSÃO poderá fixar-lhes prazo de
08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, nos termos do art. 48 da Lei
8.666/93.
9.18. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, que não afete o
conteúdo ou a idoneidade da Proposta, não será causa de desclassificação.
9.19. A COMISSÃO poderá realizar diligências ou requisitar informações, incluindo
esclarecimentos e detalhamentos sobre a Proposta sem implicar a modificação de seu teor ou a
inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente na Proposta.
9.20. Não serão consideradas Propostas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação
a valores como também não serão admitidas propostas com preço 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 da própria licitante, para os quais a proponente renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
9.21. Nas hipóteses de interposição de recursos ou suspensão do procedimento licitatório os
prazos de validade das Propostas ficam automaticamente prorrogados por igual número de dias
em que o referido processo estiver suspenso.
9.22. Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pela Comissão, a licitante
será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.
9.23. Mediante publicação no Diário Oficial, será divulgado o Aviso do resultado da Licitação,
iniciando-se a partir da última data da publicação o prazo recursal previsto no inciso I, alínea “b”
do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
10.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
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10.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da Tomada
de Preços. Caberá a Comissão decidir sobre a petição no prazo de 05 (dias) dias úteis. (Artigo
41, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993).
10.1.2. A apresentação de impugnação contra o presente Edital deverá ser entregue
diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura
Municipal de Timbiras, localizada na Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro – CEP:
65.420-000, no horário das 08hs às 12hs.
10.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame. (Artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993).
10.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Comissão o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as habilitações.
11. DOS RECURSOS
11.1. Dos atos da Comissão neste processo licitatório, poderá o licitante, após declarado o
habilitado ou vencedor, manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, no
momento da sessão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto ao
licitante declarado vencedor.
11.3. Caberá ao licitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata. Cientes os demais licitantes da manifesta
intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde logo intimados a
apresentarem contrarrazões também em 05 (cinco) dias úteis, contados do término do prazo de
apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala da
Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal de Timbiras, localizada na
Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08hs
às 12hs.
11.5. O recurso contra decisão do Presidente terá efeito suspensivo. (Artigo 109, § 2º, da Lei
Federal nº 8.666/1993).
11.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.7. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimento, recursos e contrarrazões
interpostos por e-mail e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos ou em desacordo
com as regras estabelecidas neste Edital.
11.8. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão
e entregues diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura
Municipal de Timbiras, localizada na Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420000, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h às 12hs.
11.9. Se não reconsiderar sua decisão, o Presidente da Comissão submeterá o recurso,
devidamente informado, à consideração do Prefeito Municipal de Timbiras que proferirá decisão
definitiva.
11.10. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Prefeito Municipal de Timbiras poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a
contratação com o licitante vencedor.
12.

DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
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12.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, o Prefeito Municipal de
Timbiras, convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
retire a Nota de Empenho e assine o Contrato, sob pena de decair o direito ao fornecimento,
sem prejuízo das sanções previstas no item 17 deste Edital.
12.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administração.
12.3. É facultado à Administração, quando a adjudicatária não apresentar situação regular no ato
de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a retirar a Nota de Empenho no prazo e
nas condições estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, ou revogar esta licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas
neste Edital. (Artigo 63, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993).
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1. A adjudicatária quando convocada a assinar o Contrato, prestará garantia de execução, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo ter validade de 30 (trinta)
dias além do prazo de execução da obra, estabelecido neste edital.
13.2. Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei
nº 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
a.1) A garantia na modalidade caução em dinheiro, será depositada em conta da Prefeitura
Municipal de Timbiras, em conta poupança em instituição bancária a ser oportunamente
indicada, a fim de manter a atualização monetária.
a.2) A Contratante após o recolhimento da garantia na forma da alínea anterior emitirá à
Contratada, Certidão comprobatória do recolhimento.
b) Seguro-Garantia: Se a modalidade escolhida for Seguro-Garantia, a Contratada fará
entrega à Contratante da competente Apólice, em nome da Prefeitura Municipal de Timbiras,
no original, emitida por entidade em funcionamento no País, cobrindo o risco de quebra do
Contrato, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade não
inferior a 120 (cento e vinte) dias.
c) Fiança Bancária. Se a escolha recair na modalidade Fiança-bancária, a Contratada fará
entrega da Carta de Fiança Bancária, no original, emitida por instituição financeira em
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Timbiras, devendo conter
expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de
irrevogabilidade, assim como prazo de validade não inferior a 120 (cento e vinte) dias.
13.3. A Prefeitura Municipal de Timbiras poderá descontar do valor da Garantia toda e qualquer
importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer título, inclusive multas.
13.3.1. Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser
reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação,
sob pena de ser descontada na fatura seguinte.
13.4. A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais
devidamente atestadas pelo setor competente da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, inclusive a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.
14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
14.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre o licitante adjudicado e a Prefeitura
Municipal de Timbiras, observada a Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº
123/2006, e suas alterações, e demais normas atinentes à espécie.
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14.2. Constam na minuta do Contrato (ANEXO XI) as condições e a forma de execução dos
serviços, pagamentos, sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, fazendo o
mesmo parte integrante deste Edital.
14.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial do Contrato. (Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993).
14.4. O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá prazo de vigência de 120
(cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Execução dos Serviços.
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento da obra objeto deste Contrato será efetuado parceladamente, em função de
unidades de serviços executadas pela CONTRATADA, definidas no Boletim de Medição,
devidamente medidos e atestados pela CONTRATANTE.
15.2. O prazo para pagamento das Medições dos serviços executados pela CONTRATADA, não
será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da fatura à CONTRATANTE,
devidamente conferida e atestada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e pelo
engenheiro do município de Timbiras/MA.
15.3. A primeira Medição dos serviços somente será paga com apresentação da Cópia da
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia CREA/MA, assim como cópia da comprovação de inscrição da obra junto ao INSS.
15.4. Para o pagamento das demais medições a CONTRATADA deverá apresentar as Certidões
de Regularidades com o INSS e FGTS, assim como a comprovação do pagamento dos encargos
previdenciários resultantes da execução deste CONTRATO, com a apresentação da Guia de
Recolhimento do INSS e do FGTS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do
pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
15.5. A medição final só será liberada mediante a apresentação do Termo de Recebimento
Definitivo da obra contratada, lavrado pela fiscalização da CONTRATANTE, da Certidão
Negativa de Débitos junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS.
15.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.
15.7. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados
como inadimplemento contratual.
16. DO REAJUSTAMENTO
16.1. Os preços expressos na proposta da empresa adjudicatária serão reajustáveis de acordo
com paramentos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
17. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
17.1. O gestor do presente contrato designará um Responsável para seu acompanhamento e
emissão de Termo circunstanciado de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da comunicação por escrito, da conclusão do
objeto pela Contratada.
17.1.1. O referido Responsável examinará o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento
das leis, das cláusulas do contrato e seus Anexos, Especificações Técnicas e fará constar do
Termo de Recebimento Provisório todas as deficiências encontradas, que a Contratada deverá
sanar em prazo determinado pelo Responsável da Contratante, observando o disposto no art.
69 da Lei nº 8.666/93.
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17.1.2. Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos
termos contratuais, a Administração emitirá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
comunicação por escrito da conclusão, pela Contratada, Termo circunstanciado de
Recebimento Definitivo do objeto, assinado pelas partes.
17.2. Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos,
após cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão
pelo Responsável designado para o seu acompanhamento.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, em razão do não
cumprimento, por parte da licitante vencedora, das obrigações assumidas, ou da infringência de preceitos
legais pertinentes, serão aplicadas segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei
Federal n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo, as seguintes
penalidades:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a licitante vencedora concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Timbiras/MA;
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Timbiras, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
18.2. No caso de atraso injustificado do objeto desta licitação, a Administração poderá aplicar as
seguintes multas:
a) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato,
por atraso no início da execução da obra, até o 20º (vigésimo) dia, após o que, permanecendo tal
situação, o contrato deverá ser rescindido e aplicadas as penalidades cabíveis;
b) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), calculada sobre o valor da última medição,
por atraso na execução da obra, até o 20º (vigésimo) dia, após o que, permanecendo tal situação, o
contrato deverá ser rescindido e aplicadas as penalidades cabíveis;
c) multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução
total ou parcial do contrato, que enseje a sua rescisão;
d) multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a Licitante vencedora
prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
e) multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor do contrato, quando a Licitante vencedora
executar o objeto contratual em desacordo com as normas e especificações técnicas aplicáveis;
18.3 Caberá ao Prefeito Municipal de Timbiras propor a aplicação das penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. (Artigo 87, § 3º, da Lei Federal
nº 8.666/1993).
18.4. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
18.5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação,
em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Timbiras.
18.6. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de
Timbiras ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
18.7. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe
tenham sido aplicadas.
18.8 Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação escrita à
CONTRATADA e publicação no Diário Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora),
constando o fundamento legal.

19.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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19.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos,
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Timbiras, em conformidade com as
seguintes dotações orçamentárias:
Fonte de Recurso
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Projeto/atividade
Natureza da despesa
Sub elemento da despesa

0129000000 Transferência do FNAS
10 - Fundo Municipal de Assistência Social
01 - Fundo Municipal de Assistência Social
08 - Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
3001 - Coordenação e Manutenção do Programa Bolsa
Família
3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoa jurídica
3.3.90.39.16 – Manutenção e conservação de Bens
Imóveis

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte
integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
19.3. É facultado ao Presidente da Comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do
quadro da Prefeitura Municipal de Timbiras, destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da
diligência promovida. (Artigo 43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993).
19.4. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. (Artigo 49, da Lei
Federal nº 8.666/1993).
19.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
19.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.7. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Prefeitura Municipal de Timbiras, em nenhum caso será responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.8. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do
presente Edital.
19.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos
envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, este prazo será reaberto, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.
19.11. Os casos omissos serão decididos pela Comissão em conformidade com a Lei Federal nº
8.666/1993 e a Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações.
19.12. A abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços será sempre
realizada em sessão pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá
obrigatoriamente ser assinada pelo Presidente da Comissão, pelos Membros, por profissionais que
formularem parecer técnico sobre o julgamento desta licitação, seja com relação às propostas ou à
documentação, e pelos representantes dos licitantes presentes.
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19.13. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e
Proposta de Preços em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a
continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.
19.13.2.
Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela Comissão e pelos
representantes legais dos licitantes presentes, ficarão em poder da Comissão e sob sua guarda até nova
reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
19.14. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia da
abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.
19.15. Os envelopes contendo as Propostas de Preços, não abertos, ficarão à disposição para retirada no
endereço da Comissão Permanente de Licitação - CPL, até 10 (dez) dias úteis, após a publicação do
extrato do Contrato, após o que serão destruídos pelo Presidente da Comissão.
19.16. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do
vencimento. (Artigo 110, da Lei Federal nº 8.666/1993).
19.16.2.
Só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Timbiras.
(Artigo 110, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.666/1993).
19.17. Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de
Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal de Timbiras, localizada na Rua José Antonio Francis, n°. 15,
Centro, Timbiras/MA – CEP: 65.420-000, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08hs às 12hs, onde poderão ser
consultados e obtidos gratuitamente ou adquirido mediante recolhimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais),
e também a apresentação de pen drive para cópia do Projeto Básico.
19.18.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – Projeto Básico;
ANEXO II – Modelo da Carta Credencial;
ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV – Declaração de Inexistência de fatos impeditivos da habilitação;
ANEXO V – Declaração de Pessoa Jurídica;
ANEXO VI – Declaração de Manutenção do Responsável Técnico;
ANEXO VII – Declaração de Visita ao Local da Obra
ANEXO VIII – Declaração de Localização e Funcionamento;
ANEXO IX – Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
ANEXO X – Modelo Carta Proposta;
ANEXO XI – Minuta do Contrato Administrativo.

Timbiras/MA, 13 de janeiro de 2020.

NEILA MELO BEZERRA
Presidente da CPL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL

ANEXO I
PROJETO BÁSICO
1. DO OBJETO

Em cumprimento ao artigo 7º, inciso I, c/c com o artigo 6º, inciso IX, da Lei Federal nº. 8.666/93,
alteradas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, elaboramos o presente Projeto Básico para que seja
efetuada a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma do
PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no Município de
Timbiras/MA, atendo as especificações constantes neste Projeto Básico e seus ANEXOS.
2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA
2.1 A contratação para execução do objeto deste Projeto Básico encontra amparo legal na Lei Federal n°.
8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais leis pertinentes a matéria.
3. JUSTIFICATIVA
O presente projeto justifica pelo fato da sede da Secretaria necessitar de melhorias e reparos em
decorrência de desgastes em suas edificações, e assim permitir que nas dependências de suas instalações
o funcionamento aconteça num estado adequado para os funcionários e visitantes.
4. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
4.1. Manter, durante a execução dos serviços, todas as condições exigidas para sua habilitação;
4.2. Atender com presteza as solicitações da unidade que se relacione com o objeto deste Projeto Básico;
4.3. Dar ciência imediata à autoridade competente das anormalidades ocorridas durante a execução dos
serviços;
4.4. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do presente Projeto Básico, em que a fiscalização verificar vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução do serviço;
4.5. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço objeto deste Projeto Básico, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela contratante;
4.6. Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado
da notificação à Contratada do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa;
4.7 A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do serviço;
4.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamações se obrigam
prontamente a atender;
4.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos estabelecidos;
4.10. Sanar imediatamente qualquer defeito observado e que lhe tenha sido notificado pela fiscalização;
4.11. Acontratadaéresponsávelpelaocorrênciarelativaaacidentesquepossam ser vítimas seus empregados,
no desempenho de suas funções, por ocasião da execução dos serviços.
4.12. A contratada deverá garantir as condições de segurança de trabalho no tangente a fornecer e obrigar
a usar seus EPI’s, como também garantir os EPC’s necessários.
5. DAS RESPONSABILIDADES DACONTRATANTE
5.1. Acompanhar, verificar e fiscalizar a execução dos serviços por servidor especialmente designado, nos
termos do artigo 67 da Lei Federal nº. 8.666/93;
5.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados;
5.3. A contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com este Projeto
Básico;
5.4. Efetuar pagamento nas condições e preço estabelecidos no item 08 deste Projeto Básico;
5.5. Notificar à Contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços,
fixando prazo para sua correção;
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5.6. Fornecer a Contratada todas as informações para boa execução dos serviços;
5.7. Receber, provisória e definitivamente, os serviços nas formas definidas.
6. DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
6.1. Os serviços deverão ser executados fielmente, de acordo com os termos deste Projeto Básico,
respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial;
6.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, nos
termos do artigo 67 da Lei Federal nº. 8.666/93;
6.3. O objeto do presente Projeto Básico será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, no prazo de 15
(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada;
6.4. A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos, a contar da data da entrega da Nota Fiscal referente
aos serviços prestados;
6.5. A Contratante e a atuação da fiscalização do serviço objeto deste Projeto Básico não excluem ou
atenua a responsabilidade da Contratada, nem exime de manter fiscalização própria.
6.6. O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73
a 76 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
6.7. O objeto será recebido:
a) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados a partir da entrega escrita do
contratado. Nessa esta etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços
previstos no Projeto Básico. No termo de recebimento provisório serão indicadas as eventuais correções e
complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo
para execução dos ajustes.
b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 150 (cento e cinquenta) dias do recebimento provisório, após
o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais.
6.8. Em havendo enfraquecimento do ritmo dos serviços ou de sua paralisação total, ainda que imprevistos,
a contratante adotará providências para diminuir ou suprimir a remuneração da contratada, de acordo com a
mão-de-obra mínima necessária, para que haja justa remuneração dos serviços, visando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contratado, durante o prazo de execução.
6.9. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem a responsabilidade ética-profissional
pela perfeita execução do contrato.
6.10. Conforme o artigo 111 da Lei Federal nº 8.666/93, só será efetuado o recebimento definitivo dos
serviços após a contratada elaborar documento legalmente reconhecido onde o(s) autor(es) ceda(m) os
direitos patrimoniais dos projetos elaborados com a ciência de que a Prefeitura Municipal de Timbiras pode
utilizá-los para fim de construção e também poderá efetuar ajustes nos mesmos. A cessão dos direitos
incluirá também o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à
tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da
obra.
7. VALOR ESTIMADO
ITEM

01

DESCRIÇÃO

Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para reforma do PRÉDIO
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no Município de
Timbiras/MA.
TOTAL GERAL

VALOR (R$)

R$ 58.522,22

R$ 58.522,22 (CINQUENTA E OITO MIL
QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE
E DOIS CENTAVOS)

8. CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
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a) Cronograma de desembolso: o Setor Financeiro da Prefeitura de Timbiras/MA observará para que o
cronograma máximo por período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.
b) Cronograma financeiro: o cronograma financeiro apresentado pela Licitante deve atender às exigências
deste Projeto Básico e seus anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto
desta licitação. Com base nesse cronograma de Licitação, será ajustado um cronograma de execução de
acordo com cronograma de desembolso existente. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos
cronogramas.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento deverá ser feito através de boletim de medição acompanhado da memória de cálculo,
conforme os serviços realizados devidamente aprovados pela fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÍBLICOS (SETOR DE ENGENHARIA);
9.2. A contratante deverá efetuar o pagamento da fatura, através de crédito em conta corrente da
Contratada, por ela indicado na Medição, Proposta de Preços ou na Nota Fiscal apresentada;
9.3. A Contratada deverá apresentar fatura comercial em 02 (duas) vias, acompanhada de Nota Fiscal;
9.4. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da Contratada, será aplicada a mesma multa
moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor em atraso.
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipótese de
inexecução total ou parcial do Contrato, multa de mora correspondente a 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) ao dia, sobre o valor não executado do contrato, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em
que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do
recebimento da notificação.
10.2 Além da multa a que se refere esta cláusula, a CONTRATANTE poderá, ainda, aplicar as seguintes
sanções:
10.3. Advertência;
10.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, bem como quando ensejar a rescisão da contratação, cuja importância deverá
ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;
10.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Timbiras, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
10.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir os
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, depois de decorrido o prazo limite para suspensão.
PARÁGRAFO ÚNICO - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea “b”.
11. EXIGÊNCIAS QUANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.1. Certidão de Registro e Quitação Expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia- CREA/MA, em sua plena validade com indicação do objetivo social compatível
com a presente licitação, de acordo com o disposto no inciso I, do art.30, da Lei Federal n° 8.666/1993.
11.2. Comprovação, através da Certidão referida no subitem anterior, de possuir em seu quadro
permanente, na data de licitação, responsáveis técnicos habilitados na área de engenharia civil, geólogo ou
profissional com atribuições compatíveis ao objeto deste Projeto Básico, com lotação na empresa
devidamente registrada no CREA/MA para execução do serviço;
11.3. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrado no órgão competente CREA/MA, que comprovem o desempenho de atividade
compatível como objetivo deste projeto.
12. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
12.1 Os serviços de construção serão executados de acordo com o cronograma de execução, formulado pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS (SETOR DE
ENGENHARIA), em consonância com a demanda apresentada.
13. PRAZO DE EXECUÇÃO:
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.13.1 O Prazo de execução será de 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da Ordem de Serviços.
13.2. O Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, com início da execução a contar da data de
emissão da Ordem de Serviço.
14. FISCAL DO CONTRATO
14.1 A fiscalização dos serviços será efetuada na forma do disposto no art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93,
por servidor designado pela autoridade competente que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das
penalidades previstas neste instrumento.
15. DOS ANEXOS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS;
MEMORIAL DESCRITIVO;
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
MEMÓRIA DE CÁLCULO;
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO;
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO;
COMPOSIÇÃO DE BDI;
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS.
Timbiras (MA), 02 de janeiro de 2020.
________________________________________
FRANCISCO DOS SANTOS FEITOSA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL

ANEXO I-A
PROJETO BÁSICO

TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA.
“PROJETO DISPONIBILIZADO EM MÍDIA AOS INTERESSADOS NA SALA DA CPL”

(Original em cópia anexado aos autos)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL
ANEXO II
CARTA CREDENCIAL

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

A
empresa
_________________,
CNPJ
nº
_______________,
com
sede
na
______________________________,
neste
ato
representado
pelo(s)
Sr.(a)
________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia
e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) _________ (nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura
Municipal de Timbiras, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de
beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, declarar a intenção de interpor
recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou
acordos, dando tudo por bom firme e valioso.
(local e data por extenso)

________________________________
(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL
ANEXO III
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA.
Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000.
TIMBIRAS/MA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL

A empresa ______________ estabelecida na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
nº___________, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei
Federal nº 8.666/1993, DECLARA sob as penalidades da lei que em conformidade com o Edital,
cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL,
portanto, apto a participar do certame licitatório.

Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020-CPL

A empresa __________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º _____________,
sediada na _____________________ (endereço completo), por seu representante legal, declara,
sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/1993, que até
apresente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela
não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020-CPL

A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ nº................, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)............................, portador (a) da CI
nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( )

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL
ANEXO VI

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa ______________________, CNPJ n.º _____________________, por seu
representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Timbiras, que
_____________________________ (nome e profissão), CREA nº _______, será indicado como
responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o
recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.
Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação
técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de
Timbiras.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL

ANEXO VII
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA.
Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000.
TIMBIRAS/MA

DECLARAÇAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins que o Sr. ___________________, CREA nº ___________,
responsável técnico da empresa ___________________, visitou, no dia __ de _______________
de 2019, o local onde serão desenvolvidos os serviços, objeto deste Edital, constatando as
condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e ao ambiente onde os mesmos
serão executados, conforme exigido no Edital.

Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL
ANEXO VIII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa ___________________, CNPJ n.º
_______________________, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço
abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos
humanos, equipamentos, máquinas e mobiliários pertinentes as suas atividades.
ENDEREÇO:
CIDADE / ESTADO:
PONTO DE REFERÊNCIA:
CEP:
TELEFONE:
Obs: Apresenta foto ou impressão colorida da fachada e parte interna da empresa.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ nº................, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)............................, portador (a) da CI
nº.................... e do CPF nº ......................., declara, para fins do disposto no item 7.4 do Edital da
Tomada de Preços nº. 002/2020-CPL, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº
123 de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

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

OBS:
a) Assinar com um “x” a condição da empresa.
b) Esta declaração deverá ser entregue ao Presidente, após a abertura da sessão, antes e
separadamente dos envelopes (proposta de preço e habilitação) exigidos nesta licitação,
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n°. 123/2006, e suas alterações.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL
ANEXO X
CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA.
Rua José Antonio Francis, n°. 15, Centro – CEP: 65.420-000.
TIMBIRAS/MA

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL/MA

Prezados Senhores,
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos da legislação em vigor, obedecida
as condições do Anexo I (Projeto Básico) do Edital da Tomada de Preços, assim como as do
Edital e seus anexos.
2. Propomos à Prefeitura Municipal de Timbiras o valor total de R$________ ( ) para a execução
dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL, de acordo com a Planilha
Orçamentária, Cronograma Financeiro, cálculo do BDI e Encargos Sociais anexa a esta Proposta,
asseverando que:
a) Que a execução dos serviços objeto desta Proposta obedecerá às especificações,
quantitativos e demais condições definidas no Projeto Básico, no Edital e demais anexos.
b) Assumimos o compromisso de bem e o fielmente cumprimento dos serviços, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua
execução, e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se
desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidas no Edital da Licitação.
c) No preço proposto estão incluídos todos os encargos, tributos e despesas, seja qual for a
sua natureza, incidentes sob a execução dos serviços ora propostos.
d) Em caso de divergência nos preços desta Proposta, apresentados em algarismos e por
extenso, prevalecerá o preço por extenso, podendo a Comissão proceder às devidas
correções.
3. A presente Proposta tem validade de (conforme edital), a contar da entrega das propostas.
4. Prazo de execução da obra:(conforme edital)
5. Aceitamos as condições de Pagamento de acordo com as normas definidas no Edital.
6. Outras informações: Razão Social da Proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço,
Telefone, Fax, Celular, Nome e nº da instituição Bancária, Agência (nome e nº) Conta Corrente nº.
Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL
ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ____/2020/CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020.

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
_____________________________________________
_____________________, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS, ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA
______________________________________.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ (MF) sob o nº. XX.XXX.XXX/XXX-XX, sediada na _____________, ___, _________, nesta cidade de
Timbiras através da SECRETARIA MUNICIPAL DE _________________, , neste ato representado
pelo(a)Secretário(a) Municipal, Sr.(a)____________________, nacionalidade, estado civil, profissão,
portador da Carteira de Identidade nº. ___________, expedida pela ______, inscrito no CPF Nº.
____________0, residente e domiciliado em Timbiras – MA, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº XX.XXX.XXX/XXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no município de
Timbiras – MA, doravante denominada CONTRATADA, representado por seu sócio administrador, Sr.(a)
XXXXXXXXX, brasileiro(a), casado(a), portadora da Carteira de Identidade nº XXXXX, expedida pela
XXX/MA e do CPF nº XXXXXXXX, tem entre si, ajustado o CONTRATO, para execução dos serviços
especificados na Clausula Primeira deste Instrumento, decorrente da TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2020CPL, frente ao que refere a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e, suas alterações, aplicando-se os
procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, e demais normas
pertinentes à espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONTRATO tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS/MA, na forma da Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, atendidas as especificações constantes
do ANEXO I do Edital da Tomada de Preços n.º 002/2020-CPL, e de acordo com a proposta da Contratada
que integram o presente Contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor máximo global deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos preços estão inclusos todos os tributos, encargos e contribuições, bem
como quaisquer insumos, custos e/ou despesas relacionadas direta ou indiretamente com a entrega dos
serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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Para fazer face aos dispêndios os recursos são próprios e estão consignados no orçamento, respeitada a
seguinte classificação funcional programática:

Fonte de Recurso
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Projeto/atividade
Natureza da despesa
Sub elemento da despesa

0129000000 Transferência do FNAS
10 - Fundo Municipal de Assistência Social
01 - Fundo Municipal de Assistência Social
08 - Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
3001 - Coordenação e Manutenção do Programa Bolsa
Família
3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoa jurídica
3.3.90.39.16 – Manutenção e conservação de Bens
Imóveis

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
PARAGRAFO I – DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, a partir do
recebimento da Ordem de Execução de Serviço.
PARÁGRFO III – DA EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto é de 60 (sessenta) dias, a contar do
recebimento da Ordem de Execução de Serviço, conforme Projeto Básico do Edital de Licitação.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento dos serviços a que se refere esta cláusula será efetuado na conta corrente nº ___ agência
______, de titularidade da CONTRATADA, no Banco ____________________.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA apenas o valor dos
serviços prestados, depois de conferidos e aprovados pelo setor competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os documentos de cobrança deverão vir instruídos também com cópia da
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.
CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO –Serão inteiramente recusados os serviços entregues com especificações
diferentes das contidas no Anexo I – Projeto Básico da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-CPL,
cabendo a Contratada providenciar sua substituição, sendo de sua inteira responsabilidade, todas as
despesas de devolução e reposição.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas na
legislação aplicável, através de Termo Aditivo, ouvida a Assessoria Jurídica.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
I - São obrigações da CONTRATADA além de outras previstas ou decorrentes do presente CONTRATO;
a) Apresentar no prazo de até 15 (quinze) dias após o inicio dos serviços, relação de todos os
empregados que serão alocados na execução dos trabalhos;
b) Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais ou
prepostos às dependências, instalações e equipamentos do contratante e de terceiros, decorrentes
de ação ou omissão culposa ou dolosa, devidamente comprovados, providenciando a
correspondente indenização;
c) Efetuar o pagamento da remuneração dos profissionais de acordo com a convenção coletiva da
categoria, bem como recolher todos os encargos trabalhistas e fiscais dos seus empregados;
d) Sujeitar-se as mais amplas e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pelo contratante
para acompanhamento da execução deste contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes
forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas;
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e) Entregar os serviços no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir dos inicio de
sua execução;
f) Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do trabalho;
g) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos serviços objeto deste
Contrato, inclusive frete e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;
h) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto;
j) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vícios, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo
II - São obrigações da CONTRATANTE além de outras previstas no Projeto Básico, ou decorrentes do
presente CONTRATO;
a) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA.
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada aos serviços prestados, objeto
deste contrato.
c) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.
d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais.
e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação dos serviços, podendo
recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.
f) É assegurada ao CONTRATANTE a faculdade de exigir, a qualquer tempo, da CONTRATADA,
documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos
previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato.
g) A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços que estejam em desacordo com este
contrato.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários no fornecimento, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS.
A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipótese de inexecução
total ou parcial do Contrato, multa de mora correspondente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao
dia, sobre o valor não executado do contrato, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não
ensejarem sua rescisão, que deverá ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da
notificação.
Além da multa a que se refere esta cláusula, a CONTRATANTE poderá, ainda, aplicar as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, bem como quando ensejar a rescisão da contratação, cuja importância
deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Timbiras, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir
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os prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, depois de decorrido o prazo limite para
suspensão.
PARÁGRAFO ÚNICO - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea “b”.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE e nos demais casos,
em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas neste instrumento e na Lei Federal nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, do Projeto Básico e dos
prazos definidos no Contrato;
b) A lentidão do seu cumprimento, de forma a impossibilitar a perfeita prestação dos serviços no prazo
estipulado;
c) O atraso injustificado da entrega;
d) A paralisação na prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos
no edital e no Contrato;
f) O desatendimento das determinações da fiscalização do Contrato, assim como as de seus
superiores;
g) O cometimento reiterado de falhas na execução do Contrato, anotadas na forma do § 1º do art. 67
da Lei Federal nº. 8.666/93;
h) A decretação de falência ou a instauração de civil;
i) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa contratada que prejudique
a execução do Contrato;
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato;
k) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da prestação de serviços será efetuada na forma do disposto no art. 67 da Lei Federal nº.
8.666/93, por servidor designado pela autoridade competente que poderá, a qualquer tempo, determinar o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das
penalidades previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, SESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou subcontratação no todo ou em parte, a não ser
com o prévio e expresso consentimento por escrito da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão,
CONFORME Art. 78, inciso VI, da Lei Federal nº 8666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOCUMENTAÇÃO E REGULARIDADE
A CONTRATADA e seu representante apresentam neste ato, os documentos legais comprobatórios de
atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à assinatura do presente CONTRATO,
inclusive Regularidade de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, e ônus previdenciários e se obriga a
manter durante todo o prazo de execução contratual todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
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Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Timbiras, Estado do Maranhão para ação que resulte ou
possa resultar no disposto deste CONTRATO, e da execução do seu objeto.
E por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste CONTRATO, assinam
as partes, o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só fim na presença das
testemunhas.
Timbiras/MA, ____ de ________________de 2019.

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE XXXXXXX

Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:
1ª
NOME:____________________________________________________________
CPF/MF nº: _________________________________
2ª
NOME:____________________________________________________________
CPF/MF nº: _________________________________
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