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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
CNPJ: 01.616.684/0001-13
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nú 0212020, PupMÊS, N
ANEXO II
CARTA

CREDENCIAL

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
A empresa

CNPJ no
, com sede na
pelo(s)
Sr.(a)
neste
ato
representado
(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia
(nome, RG, CPF, nacionalidade,
e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)
estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura
Municipal de Formosa da Serra Negra, praticar os atos necessários à representação da
outorgante na licitação na modalidade de Tomada de Preços N° 0212020-CPL/PMFSN, usando
dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar
proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar n° 12312006, 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)

Av. João da Mata e Silva, SIN, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA CEP: 65.943000 cp1.formosa2@gmai1.com
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CNPJ: 01.616.684/0001-13
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 00212020 CPLIPMFSN

ANEXO III
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

,-

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
AV. JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, BAIRRO VILA
VIANA. FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA.

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 00212020-CPLIPMFSN

A empresa
estabelecida na cidade de
, inscrita no CNPJ/MF sob
n° , pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei
Federal n° 8.66611993, DECLARA sob as penalidades da lei que em conformidade com o Edital,
cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020CPL/PMFSN, portanto, apto a participar do certame licitatório.

,,- Local, data e assinatura.

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

Av. João da Mata e Silva, SIN, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA - CEP: 65.943-000 epI.formosa2gmail.eom
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TOMADA DE PREÇOS N° 00212020-CPL!PMFSN

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 00212020-CPLIPMFSN

1

, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.°_______________
A empresa
(endereço completo), por seu representante legal, declara,
sediada na
sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2. 0, da Lei Federal n° 8.66611993, 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

Av. Jogo da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA - CEP: 65.943-000 cpI.formosa2gmail.com
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Fls.

Rubrica

TOMADA DE Pi1.ÉÇÕSNóÕO2J2O2OCPUPMFSN
ANEXO

V

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 00212020-CPLIPMFSN

A empresa
, inscrita no CNPJ n°
, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)............................, portador (a) da CI
no .......e do CPF n° ........................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 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)

Av. João da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA - CEP: 65.943-000-cpl.formosa2gmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 00212020-CPUPMFSN
ANEXO VI

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Empresa
, CNPJ n.°
, por seu
representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, que
(nome e profissão), CREA no
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
Formosa da Serra Negra.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
-_ (nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Av. João da Mata e Silva, SIN, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/M& - CEP: 65.943-000 cpLformosa2gmaiI.com
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TOMADA DE PREÇOS NG 00212020.CPLIPMFSN

ANEXO VII

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 2018, 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)

Av. Jogo da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/1'IA CEP: 65.943-000 cpl.formosa2gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 00212020-CPLIPMFSN
ANEXO VIII
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa
, CNPJ n.°
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: APRESETAR FOTO DA ESTRUTURA FISICA DA EMPRESA DA FACHADA E PARTE
INTERNA.

(local e data por extenso)

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

Av. João da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MÁ - CEP: 65.943-000 cpI.formosa2gmail.com
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TOMADA DE PREÇOS NO 00212020-CPLIPM.FSN
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ...................... ............................................... inscrita no CNPJ n°................, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)............................, portador (a) da CI
n°. ................... e do CPF no ......................., declara, para fins do disposto no item 7.4 do Edital da
Tomada de Preços n°. 00212020-CPL1P1V113J, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
MICROEMPRESA, conforme inciso 1 do artigo 30 da Lei Complementar n° 123, de 141121200 6::
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3 1 da Lei Complementar n°
123 de 1411212006.

(

)

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4 0 do artigo 30
da Lei Complementar n° 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°. 12312006, alterada pela Lei 14712014 e pela
Lei 15512016.

Av. Jogo da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MÁ - CE?: 65.943-000
cpl.forrnosa2gmail.com
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TOMADA DE PREÇOS N° 00212020-CPLIPMFSN
ANEXO
CARTA PROPOSTA
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
AV. JOÃO DA MATA E SILVA, S/N, BAIRRO VILA
VIANA. FORMOSA SERRA NEGRA - MA.

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 00212020-CPLIPMFSNIMA

Prezados Senhores,
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos da legislação em vigor, obedecida
as condições do Anexo 1 (Projeto Básico) do Edital da Tomada de Preços, assim como as do
Edital e seus anexos.
2. Propomos à Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA o valor total de R$_(
para a execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020-CPLJPMFSN, de
acordo com a Planilha Orçamentária, Cronograma Financeiro, cálculo do BDI e Encargos Sociais
anexa a esta Proposta, asseverando que:
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.
c» 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.

o

3. A presente Proposta tem validade de (conforme edital), a contar da entrega das propostas.
4. Prazo de execução da obra: (conforme edital)
S. 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 n° da instituição Bancária, Agência (nome e n°) Conta Correnten°.
Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)

Av. João da Mata e Silva, SIN, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA CEP: 65.943000 cp1.formosa2gmaii.com
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TOMADA DE PREÇOS N° 00212020-CPL/PMFSN
ANEXO XI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.
/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVA N°. _12020.

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

2)

QUE ENTRE Si
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORMOSA DA SERRA NEGRA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, ESTADO
DO MARANHÃO E A EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - PMFSN, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, pessoa jurídica de
direito público interno, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
.X)0000000000(, sediada na Rua, ,, nesta cidade de Formosa da Serra Negra, neste
ato representado pela Secretaria Municipal, Sra. IRANICE MARTINS ARRUDA, nacionalidade,
, expedida pela
Brasileira, casada, Professora, portadora da Carteira de Identidade n°.
SSP/MA, inscrito no CPF N°. )000000(XXX, residente e domiciliado em Formosa da Serra Negra MA, e XXXXXXXX)O(XXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
XX.)O(X.XXX/XXX-XX, com sede na )000000000000000000(XX, no município de xxxxxxx
doravante denominada CONTRATADA, representado por seu sócio administrador, Sr(a)
XXXXXXXXX, brasileiro(a), casado(a), portadora da Carteira de Identidade n° XXXXX, expedida
pela SSP/MA e do CPF n° )OO(XXXXX, tem entre si, ajustado o CONTRATO, para execução dos
serviços especificados na Clausula Primeira deste Instrumento, decorrente da TOMADA DE
PREÇOS n° . 00212020-CPLJPMFSN, frente ao que refere a Lei Federal 8.666, de 2110611993 e,
suas alterações, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar n° 12312006,
e suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie, mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
---------------

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto da presente Tomada de Preços é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR'A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE
MADEIRAS, NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA,
conformidade com anexo 1 (Projeto Básico) - conforme condições e especificações contidas (no
ANEXO 1 (Projeto Básico) deste Edital.

\Ç

Av. João da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA - CEP: 65.943-000 cpl.formosa2gmail.com
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor máximo global deste contrato é de R$ xxxxxxxxx (XXXX)(XXXXXXXXXXXXXX).
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 produtos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Para fazer face aos dispêndios os recursos são próprios e estão consignados no orçamento,
respeitada a seguinte classificação funcional programática:
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
/_-1 5.451.0023.1032.0000 - Construção/Recuperação de Estradas Vicinais, Pontes e Bueiros
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
O
CLAUSULA QUARTA—DO PRAZO
PARAGRAFO 1 - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 09 (nove) meses, podendo./
ser aditivado nos termos da lei; a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.
PARÁGRFO III - DA EXECUÇÃO: O prazo de execução do objeto é da data da assinatura do
contrato até 31 (trinta e um) de dezembro, a contar do recebimento da Ordem de Execução de
Serviço, conforme Projeto Básico do Edital de Licitação.
CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento dos produtos a que se refere esta cláusula será efetuado na conta corrente n°
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 1 - Projeto Básico da Tomada de Preços N°
00212020-CPL/PMFSN, 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
- São obrigações da CONTRATADA além de. outras previstas ou decorrentes do presente
CONTRATO;
a) Apresentar no prazo de até 15 (quinze) dias após o início 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
Av. Jogo da Mata e Silva, SJN, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MÁ - CEP: 65.943-000 cpl.formosa2gmail.com
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

de terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, devidamente
comprovados, providenciando a correspondente indenização;
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;
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;
Entregar os serviços no prazo máximo de 09 (nove) meses, contados a partir do início de
sua execução; Podendo ser Prorrogado, de acordo com as partes.
Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do trabalho;
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;
Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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;
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.
1.

II - São obrigações da CONTRATANTE além de outras previstas 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 25% (vinte e cinco por cento) d valor inicial atualizado do Contrato. \

Av. João da Mata e Silva, 8/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA -. CEP: 65.943-000 cpl.formosa2gmail.com
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FIs
______

ubrica

-

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 inexecuçãõ
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 Formosa da Serra Negra, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PúbHc
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida à
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.
-

(

21 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
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.
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 n°
8.666/93.
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.
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.
22 DAS SANÇÕES ADMIMSTRATIVAS
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.° 8.666193, 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 PMFSN;
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos;
d) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
Av. João da Mata e Silva, S, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA
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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 200 (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 200 (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 Formosa da Serra Negra propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição. (Artigo 87, § 3 0, da Lei Federal n°8.666/1993).
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.
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 Formosa da Serra
Negra.
O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de
Formosa da Serra Negra ou cobradas diretamente da CONTRATADA, amigável ou
judicialmente.
Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe
tenham sido aplicadas.
e) Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à
comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado (excluídas
as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.
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 n°. 8.666193.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão,
com as conseqüências contratuais prevista neste instrumento e na Lei n°. 8.666193.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato, independente de
Av. João da Mata e Silva, SIN, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MÁ - CEP: 65.94-000 epl.formosa2@gmail.com
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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 §1° do
art. 67 da Lei n°. 8.666193;
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 execução dos serviços será efetuada na forma do disposto no art. 67 da Lei n°.
8.666193, por servidor designado pela autoridade competente; DOMINGOS SILVA BARBOSA
FILHO RG: 039318952010 SSP/MA e o Engenheiro do Município JEREMIAS ANDRADE
MACEDO, CREA 1016071694AP-GO, 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 TRANSFERÊNCIÀ
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 8666/1 993.
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
Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão para ação que resulte
ou possa resultar no disposto deste CONTRATO, e da execução do seu objeto.

Av. João da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA - CEP: 65.94-000 epl.formosa2gmaiI.com

:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA
CNPJ: 01.616.684/0001-13
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
E por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste
CONTRATO, assinam as partes, o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma,
para um só fim na presença das testemunhas.
Formosa da Serra Negra, xx de xxxxx de 2020.

_____________
JANES CLE! DA SILVA REIS
Prefeito Municipal
Negra/MA.

-

Formosa da Serra

' -

Pela CONTRATA0A
Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:
ia

NOME:
CPF/MF n°:
2
NOME:
CPF/MF n°:
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