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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNKIWU. DE PASTOS BONS-MA

CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUl MARANHENSE
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EDITAL CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA N® 001/2021 - REGISTRO DE PREÇOS N*» 027/2021- CPL

MENOR PREÇO

Processo n»: 3010.0907.145/2021

Tipo: Menor Preço Global

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para Prestação de
Serviços de Pavimentação em Paraíelepípedo, Drenagem Urbana, afim de atender as
necessidades do Município de Pastos Bons - MA.

A Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, com endereço à Avenida Domingos Sertão
- Pastos Bons - MA - CEP: 65.870-000, por Melo da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, através do Secretário Municipal, de acordo com a Lei n® 8.666 de 21 de Junho de
1993, Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar no 147 de 07
de Agosto de 2014, Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal 012/2017 e
demais condições fixadas neste edital, Tornar público, para conhecimento dos interessados,
que, realizará a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, com critério de julgamento do tipo
Menor Preço Global, mediante o Regime de empreitada por Preço Global.

HORÁRIO DE INÍCIO DO CERTAME:

Dia 08/09/2021 às 08:00 (oito horas).

Local: Prefeitura Municipal de Pastos Bons-MA.

,Avenida Domingos Sertão noi.OOO - Pastos Bons - MA - CEP: 65.870-000

1. OBJETO

1.1. Refere-se à Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para
Prestação de Serviços de Pavimentação em Paraíelepípedo, Drenagem Urbana,
afim de atender as necessidades do Município de Pastos Bons - MA.

1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.1.1. ANEXO I - Projeto Básico
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

ANEXO II - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo
da habilitação

ANEXO III - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei
no 9.854/99)

ANEXO IV - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno
porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

ANEXO V - Minuta do Contrato

1.1.6. Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços.

1.1.7. ANEXO VII - Declaração de Conhecimento ou declaração de Não visita técnica

1.1.8. ANEXO VIII - Declaração que não possui Servidor Público no Quadro Societário
da Empresa.

1.1.9. ANEXO IX - Modelo de Resumo da Proposta

1.1.10. ANEXO X - Modelo da declaração expressa de total concordância com os termos
do edital;

1.1.11. Anexo XI - Modelo da declaração de localização e funcionamento;

1.1.12. Anexo XII - Modelo do termo de compromisso de combate à corrupção e ao
conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental;

1.1.13. Anexo XIII - Modelo da declaração de idoneidade;

1.1.14. Anexo XIV - Declaração da ausência de processo judicial com sentença definitiva;

1.1.15. Anexo XV - Modelo Declaração de que a proposta foi elaborada de forma
independente

2.1. Considerando a atual crise sanitária provocado pelo COVID-19, serão tomadas as
seguintes medidas sanitárias, no curso da presente licitação:

a. A GPL exigirá todos os presentes (uso constante de máscara) e organizará o recinto com
afastamento mínimo de 1 (um) metro de distância entre os presentes.

2.2. Devido a recomendação de afastamento social causado pela pandemia do COVID 19,
será vedado a participação de representantes de empresas interessadas, que se encontram no
grupo de risco conforme definidos pelas autoridades em saúde pública.
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2.3. Todos OS atos realizados pela administração no curso da presente Concorrência poderão ser
divulgados nos e-malls das empresas participantes.

3.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

3.2.1. Que não atenderem às condições deste edital;

3.2.2. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas,
ou em processo de recuperação extrajudicial, ressalvando a apresentação de certidão emitida
pela instância judicial competente pela ação judiciai, ou seja, onde tramita o processo, e que
comprove estar economicamente apta a participar de procedimentos licitatórios;

3.2.3. Em dissoiução ou em liquidação;

3.2.4. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o Município de Pastos
Bons;

3.2.5. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Púbiica;

3.2.6. Que tenham sido deciaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

3.2.7. Que estejam reunidas em consórcio sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si, por não se tratar de objeto de alta complexidade que justifique a necessidade de associação
em consórcio para sua execução, haja vista avaliação da realidade do mercado em relação ao
objeto da presente licitação e ponderação dos riscos inerentes a atuação de uma pluralidade de
sujeitos associados para execução do objeto visando ao atendimento do interesse público. Desta
forma a ausência do consorcio não trará prejuízos a competitividade;

3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9® da Lei n®
8.666, de 1993.

3.2.10. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Pastos Bons
-MA, bem assim a empresa da qual tai servidor seja empresário, sócio, dirigente ou responsável
técnico;
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3.2.11. Empresas que possuam empresário, sócio (s), dirlgente(s), responsável(eis) técnico(s),
e/ou quaiquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação, com participação entre
as mesmas;

3.2.12. Empresas que não possuam endereço físico, bem como iocal e instaiações adequados
e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma,

3.2.13. Que o objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

3.2.14. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, visitar in loco, a(s) sede(s) da(s)
empresa(s) partidpante(s) deste certame, para fins de comprovação da existência de endereço
físico, bem como constatar que o local e instalações são adequados e compatíveis para o
exercício do ramo de atividade. Havendo a referida visita, reserva-se a Comissão Permanente
de Licitação fotografar a área externa (fachada) e/ou área interna do imóvel onde está localizada
a empresa;

3.2.15. Após a visita In loco e constatado que o endereço da empresa participante é fictício,
podendo esta ser considerada uma "empresa fantasma", a Comissão Permanente de Licitação
inabilitará/excluirá automaticamente a empresa do certame, declarando-a inidônea, garantida
a prévia defesa em processo regular e encaminhará os autos do processo para o Ministério
Público do Estado do Maranhão aplicar as demais penalidades previstas em lei,

3.2.16. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades
de coordenação e supervisão dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde que os
bens contratados sejam fornecidos obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se quaiquer
intermediação ou subcontrataçâo.

4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no locai, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento
como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, com foto e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os
procedimentos relativos a este certame.

4.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não
impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante.
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4.2. Considera-se como representante do iícitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público ou particular de procuração, devidamente
autenticado, no caso de cópia.

4.2.1. Devem ser apresentados ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou
registro como empresário individual devidamente registrado na Junta Comercial da Sede da
Licitante com todas as suas alterações e/ou consolidação

4.2.2. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a
competência do representante do licitante para representá-io perante terceiros.

4.2.3.0 instrumento de procuração público ou particular, deve ostentar os necessários poderes
para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame,
devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como
empresário individual.

4.3. Os documentos mencionados no Item 4 deste edital, deverão ser apresentados,
obrigatoriamente conforme segue: Documento(s) originai(is); ou Cópia(s) do(s) documento(s)
devidamente autenticada(s) em cartório; ou Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente
autentlc3da(s) por servidor da Administração.

4.4. Todos os documentos apresentados para credenciamento serão juntados aos autos do
processo desta licitação e não serão devolvidos a(s) empresa(s) iicitante(s);

4.5. O representante legai devidamente credenciado poderá, a qualquer tempo, ser substituído
por outro, desde que apresente todos os documentos necessários para credenciamento, devendo
ser observada a condição constante do item 3 deste edital

4.6. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante

5.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os
documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços.

5.2. Os conjuntos de documentas relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE N® 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PASTOS BONS
CONCORRÊNCIA No 001/2021
(RAZÃO SOCIAL DO UCUANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N® 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE PASTOS BONS
CONCORRÊNCIA N° 001/2021
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N® XXXX

5.3 Declarada à abertura da sessão pelo presidente, e encerrado o Credenciamento não mais
serão admitidos novos proponentes, passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes
contendo, em separado, os documentos de habilitação e as propostas de preços, em envelope,
lacrados e rubricados no fecho.

5.4 A declaração de Elaboração Independente de Proposta deverá ser entregues separadamente
dos envelopes acima mencionados.

5.4.1 A ausência do documento mencionado no Item 5.4 implicará a desclassificação da proposta.

6.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

6.1.1.

a) No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório
do proprietário com foto.

b) No caso de sociedade empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores
com fotos.

c) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
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d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do locai de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comerciai ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8® da
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio -

DNRC;

f) No caso de cooperativa:

f.i) A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comerciai ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

f.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

f.3) O regimento dos fundos Instituídos pelos cooperados, com ata da assembléia que os
aprovou;

f.4) Os editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias;

f.5) A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto
da Licitação;

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

6.1.2.1 - A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes

documentos:

a) Atestado (s) de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou

privado, que comprove que a Licitante ou o seu responsável técnico executou os serviços

"compatíveis" com os cotados na proposta apresentada, em características (PARALELEPIPEDO),
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quantidades e prazos, comprovando, ainda, que a execução foi satisfatória, vedada a

apresentação de atestado (s) genérico (s), ou seja, o atestado deverá discriminar os serviços que

foram executados ou acompanhar cópia do contrato.

a.l) entenda-se por compatívei, a comprovação da execução, no conjunto dos atestados, de pelo

menos 90% (noventa por cento) das quantidades constantes dos itens do Projeto Básico, em

uma única execução ou em diversas execuções durante o período compatívei ao objeto do edital

em referência.

a.2) A comprovação do(s) vincuio(s) do(s) profissionai(is) indicado(s) pela Licitante que para
esta licitação, deverá ser feita, na forma da Lei, mediante cópia autenticada da Carteira
Profissional de trabalho, cópia do Estatuto ou Contrato Social, no caso de sócio ou diretor; ou
contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vínculo
empregatício previsto na legislação de regência da matéria.

6.2.1.2 Qualificação Técnico Operacional: Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado na entidade profissional competente da região onde
os serviços foram executados, que comprove ter a licitante capacidade para execução
de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade
operacionais equivaientes ou superiores ao objeto desta licitação.

6.2.1.3 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/ou arquiteto, caso se enquadre, 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 equivaientes ou superiores ao objeto desta licitação.

aJCom a finalidade de comprovação técnica, poderá ser utilizado acervo técnico, de mais de um
profissional, desde que pertençam ao quadro técnico da empresa, devidamente
reconhecidos e registrados perante o Conselho Regional de Engenharia (CREA).
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^ No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes
portadores desses atestados serão inabilitados.

çl O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições
acima, não serão considerados pela Comissão Permanente de Licitação.

6.2.1.4 Da Vistoria:

A) A vistoria aos locais onde serão executados o objeto dos serviços será realizada até o último
dia útil anterior à abertura da sessão da Concorrência. A realização da vistoria será limitada
a um interessado por vez. O agendamento deverá ser feito em até 5 (cinco) dias úteis
anteriores à abertura da sessão da Concorrência, juntamente ao Setor de Engenharia do
Município, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 12h, na sede da Prefeitura Municipal
de Pastos 6ons-MA ou através do e-maii da cpi: cplpa5tosbonsma@9mail.com

B) A realização de visita técnica será através de um representante devidamente identificado da
empresa participante (engenheiro civil), uma vez que, por força da natureza do objeto, a
visita se torna imprescindível para se permitir a correta elaboração das propostas e o
cumprimento adequado das obrigações contratuais.

C) O Setor de engenharia emitirá atestado de visita técnica devidamente assinado, que deverá
ser inserido no envelope de DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

D) Caso a empresa não compareça a visita técnica, a mesma deverá apresentar declaração que
conhece o local da obra, bem como assume todos os riscos relativos a não visita.

6.2.1.5 Declaração formal e expressa da empresa licitante sobre a equipe técnica
especializada indicando o engenheiro civil que atuará como responsável técnico e
que se responsabilizarão pela execução da obra.

6.2.1.6 Declaração formal e expressa da empresa licitante, assinada pelo representante legal da
empresa, devidamente identificado, informando:

a indicação das instalações e do apareihamento técnico adequados e disponíveis para
realização do objeto da licitação,

relação de equipamentos disponíveis para utilização nos serviços, juntamente com a
declaração das proponentes que os equipamentos se encontram em condição de produção plena,
obrigando-se imediatamente caso seja vencedora, a substituir qualquer equipamento que a juízo
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da Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal
substituição representante qualquer ônus a contratante.

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicílio, ressalvando a apresentação de certidão emitida pela instância judicial competente pela
ação judicial, ou seja, onde tramita o processo, e que comprove estar economicamente apta a
participar de procedimentos licitatórios, emitida a no máximo 60 dias antes da abertura do
certame;

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta,
acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, todos devidamente
autenticados pela Junta Comercial da Sede da licitante;

b.l - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

b.1.1 - A empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social,
por ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar em
substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço de Abertura devidamente
registrado na forma da lei.

b.1.2 - Os "Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis" das Sociedades
por Ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela Assembléia
Geral Ordinária, ou ainda, o Balanço Patrimonial acompanhado da
publicação em jornal oficial ou, em jornal de grande circulação com o
registro na Junta Comercial. As demais Sociedades Comerciais deverão
apresentar Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis assinados
pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente
habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do
Livro Diário, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante, na forma da IN n® 65 do Departamento Nacional do
Registro do Comércio - DNRC, de 1° de agosto de 1997, artigo 6°.

b.1.3 - Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do
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Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em
que o Balanço foi arquivado.

b.1.4 - Considerados os riscos para a administração, deve ser apresentado Capitai
Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do
valor total estimado do objeto desta licitação.

b.2 Nos casos em que as licitantes não comprovarem capital social ou patrimônio líquido
mínimo de 10 % do valor estimado do objeto, a mesma poderá comprovar a boa
situação financeira através de índices extraídos das demonstrações contábeis,
deverão estar assinados por profissional devidamente habilitado da licitante, e ser
apresentados, para comprovação da boa situação financeira da mesma, de acordo
com os seguintes critérios:

b.2.1 - O índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão
do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

ILC ~ Ativo Circulante

Passivo Circulante

b.2.2 - O índice de Liquidez Gerai (corresponde ao quociente da divisão da
soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do
Passivo Circulante com o Exigívei a Longo Prazo):

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Lonao Prazo

Passivo Circulante + Exigívei a Longo Prazo

b.2.3 - O índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do
Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigívei a Longo Prazo):

ISG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigívei a Longo Prazo

b.3.1 índice de Liquidez Corrente - igual ou maior que 1,0;

b.3.2 índice de Liquidez Geral - igual ou maior que 1,0;

b.3.3 índice de Solvência Gerai - Igual ou maior que 1,0;
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c. o balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e registrado na Junta
Comercial.

d. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento, registrados na Junta Comerciai;

e. Caso o iicitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n^ 5.764, de 1971, ou de uma
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

f. Os documentos relacionados nas alíneas "b" a "e", no que se refere às empresas
obrigadas a realizarem Escrituração Contábii Digital, conforme Instrução Normativa
787/2007 da Receita Federai do Brasil, poderão ser substituídos pela documentação emitida
pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente acompanhada do Termo
de Autenticação do livro digital do referido sistema emitido pela Junta Comerciai do Estado
do domicílio do iicitante.

g. Qualquer dos documentos referidos neste item 6.1.3, somente serão considerados
válidos na forma da lei se apresentados juntamente com a Certidão de Regularidade Profissional
do técnico responsável pela assinatura dos referidos documentos, expedidas pelo Conselho de
Contabilidade da sede da iicitante.

6.1.4.

a. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no prazo de até
60 (sessenta) dias antes da data prevista para de Abertura da Licitação;

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do iicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federai do domicílio ou sede do iicitante, mediante as:

c.l. Certidão de Quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as contribuições sociais
(INSS), administrados pela Secretaria da Receita Federai;

d. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do iicitante, emitida até
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o
prazo de validade, mediante a:
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d.l. Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Dívida Ativa.

e. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, emitida até
90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade, mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais e dívida ativa Municipal;

f. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Fornecimento, através
de apresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS.

g. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1.4.10 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de ser inabilitado.

6.1.5.

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo II a este Edital (artigo 32, §2°',
da Lei r\° 8.666, de 1993).

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
Lei no 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n® 4.358, de 2002, conforme modelo anexo
III a este Edital.

c. Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (Anexo IV)

d. Declaração de Conhecimento ou declaração de Não visita técnica (Anexo VII);

e. Declaração que não possui Servidor Público no Quadro Societário da Empresa (Anexo VIII)

f. Declaração expressa de total concordância com os termos deste edital e seus anexos (Anexo
X)

g. Declaração de localização e funcionamento comprovando que a empresa possui local e
instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade. (Anexo XI);
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h. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre lícltantes e de
responsabilidade sóclo-amblental (anexo XII);

í. Declaração de Idoneidade (Anexo XIII);

j. Declaração de ausência de processo judicial com sentença definitiva (Anexo XIV);

k. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo XV);

6.2. A falsidade das declarações prestadas pela empresa licitante caracteriza crime
previsto no artigo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções administrativas
previstas neste edital, bem como demais legislações vigentes;

6.3. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo
com o vulto e a complexidade de cada item.

6.4. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia
autenticada por cartório competente, por servidor da administração ou por meio de
publicação em órgão da imprensa oficial.

6.4.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de cópias em fax, mesmo
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma
de ilustração das propostas de preços.

6.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

if.l »1 =■ ü j iiU t»] -J m

7.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como
também rubricadas todas as suas folhas peto licitante ou seu representante, deverá conter;

7.1.1. Preços unitários e valor global por Item da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;
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7.1.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os ínsumos que os compõem, tais como
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto;

7.1.3. Planilha de Composição de Preços Unitários, de acordo com o especificado na Planilha
Orçamentária, demonstrando todos os ínsumos e mão de obra pertinentes e detalhados, tais
como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto discriminando os percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

6.1.4.1 A ausência de preços na planilha de composição de preços unitários implicará na
desclassificação da proposta da licitante

7.1.4. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido -
CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta de preços
apresentada;

7.1.5. Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas (BDI), desde que contenha as
informações pertinentes, observada a Súmula n® 254/2010-TCU. Os impostos, taxas, as despesas
indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item especifico - BDI.

7.1.6. Planilha de Composição de Encargos Sociais, que contenha todas as informações
pertinentes

7.1.7. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.1.8. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

7.1.9. Cronograma Fisico-Financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços
conforme o modelo apresentado no Anexo I - Projeto Básico.

7.1.10. O cronograma físico-financeiro preliminar, não se admitindo parcela na forma de
pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução e a previsão de
desembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus Anexos.

7.1.11. O cronograma físico-financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de motivos
de interesse da Prefeitura de Pastos Bons - MA, desde que devidamente autuado em processo
contemporâneo à sua ocorrência art. 57 da lei 8.666/93.
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7.1.12. O valor máximo que a Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA admite pagar para a
execução dos serviços objeto desta licitação, é o global estimado no edital, sendo que os preços
unitários máximos são os definidos no orçamento de referência

7.1.13. Os documentos exigidos no item 7.1, deverão, necessariamente, ser assinados por
técnico registrado no CREA, com identificação e número do registro devidamente indicados,
conforme Lei n® 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução n° 282 de 24 de agosto de 1983
- CONFEA e pelo representante legal da empresa

7.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto
ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham
a causar prejuízos aos demais licitantes.

7.3. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.

7.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, bem como as cooperativas enquadradas
no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n® 6.204,
de 2007, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital,
separadamente dos Envelopes de n° 01 e de n° 02.

8.1.1. O llcitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer
das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá
usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar
a respectiva declaração.

8.1.2. Os licitantes acima Identificados que não apresentarem a referida declaração não
usufruirão do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no
Decreto n® 6.204, de 2007.
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9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos llcitantes, a
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes 01 e n^ 02, bem
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participarão ativamente os llcitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem
o bom andamento dos trabalhos.

9.1.2. Em caso de tumulto ou perturbação da ordem causada por llcitantes ou representantes
credenciados, estes serão impedidos de continuar a participar do certame, sendo inabilitado
para fase posterior do mesmo.

9.1.3. Após decisão fundamentada da GPL em inabilitar a licitante que causar tumulto no
certame e esta continuar na sessão perturbando a ordem, a mesma será convidada a se retirar
do certame, o não atendimento da decisão, decairá e impedimento de licitar com o Município
de Pastos Bons - MA, durante 2 (dois) anos

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

9.3. A seguir, serão identificados os llcitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes n® 01 -
Documentos de Habilitação.

9.4. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos llcitantes
presentes ou por seus representantes.

9.5. A habilitação dos licitantes então será verificada, conforme item próprio deste Edital.

9.5.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a
reunir-se, informando os licitantes.

9.5.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes
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e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a
fase de habilitação.

9.6. Ao llcitante Inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n® 02, sem ser aberto, depois
de transcorrido o prazo legal sem ínterposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão
desfavorável do recurso.

9.7. Após 0 procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n® 02 -
Proposta de Preços dos llcitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos
os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

9.7.1. Não ocorrendo à desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricadas pelos licitantes presentes
ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

9.7.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o
llcitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só
conhecidos após o julgamento.

9.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio
deste Edital.

9.9. Se todos os licitantes forem Inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

9.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros
da Comissão e pelos representantes credenciados e llcitantes presentes.

10.1. Será considerado inabilitado o licitante que:

10.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da
Lei n® 11.488, de 2007.
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10.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n® 01.

10.2. A íntimação dos atos de habilitação ou inabiiitação dos licitantes será feita mediante
publicação na imprensa oficiai, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.

11.1. O critério de julgamento será o de Menor Preço Global.

11.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento
técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que Integrará o processo.

11.2. Também será desclassificada a proposta que:

11.2.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

11.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;

11.2.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico;

11.2.4. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

11.2.5. Apresentar preços unitários ou globais superiores àqueles constantes da Planilha
Orçamentária elaborada pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo;

11.2.6. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, Irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e Instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

11.2.7. Apresentar preços manifestamente Inexeqüívels, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os
custos dos Insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato;
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11.2.8. Apresentar, na composição de seus preços:

11.2.8.1. Taxa de Encargos Sociais;

11.2.8.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

11.2.8.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor
a unidade dos serviços.

11.3. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo
43 da Lei 8.666, de 1993.

11.4. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens
acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

11.5. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitantes microempresas - ME -
ou empresas de pequeno porte - EPP -, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n®
11.488, de 2007 - COOP -, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
no 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 6.204, de 2007:

11.5.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP
que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro
lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP.

11.5.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, se desejar,
apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira
colocada.

11.5.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste
Edital, em sessão pública, no prazo de 24 horas contados da data da Ata ou da intimaçâo do
licitante.

11.5.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes
ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10®/o (dez por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens
anteriores.
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11.5.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido
Intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro
poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

11.5.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta
apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo
êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo
ME/EPP/COOP participante, permanecerá a classificação iniciai.

11.6. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei r\° 8.666, de 1993, com a redação dada
pela Medida Provisória n° 495, de 19/07/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens:

a) Produzidos no País;

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.

11.6.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual
os licitantes serão convocados.

11.6.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes
empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada
apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas
sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados.

11.6.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.

11.7. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do Menor
Preço Global seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual
período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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11.7.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre
ser concedida pela Administração quando requerida peto íicitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

11.7.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do
encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse
prazo para a abertura do prazo da fase recursal.

11.7.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei n® 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

11.8. A intimaçâo do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação
na imprensa oficiai, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi
adotada a decisão, caso em que a intimaçâo será feita por comunicação direta aos interessados
e lavrada em ata.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. Após 0 regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade
competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto
licitado ao licitante vencedor.

13.1. Homologado o resultado desta licitação, a Prefeitura de Pastos Bons-MA convocará o
proponente vencedor para a assinatura da Ata de Registro de Preços na forma do Anexo VI, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
administração

13.2. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo assinalado
no item anterior, poderá ensejar a aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital e na
Lei;

13.3. É facultado a Prefeitura de Pastos Bons-MA, quando o convocado não assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado.
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13.4. A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura de Pastos Bons-MA a firmar contratação
na quantidade estimada, podendo ocorrer ilcitações específicas para a Prestação de Serviços
objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de contratação ao
detentor do registro, em igualdade de condições.

13.5. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, contados a
partir da sua assinatura.

13.6. O preço registrado e a Indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados em
órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de
Preços;

13.7. Os preços registrados serão publicados na Imprensa oficiai do município de Pastos Bons,
no site oficiai http://portal.pastosbons.ma.gov.br, para orientação da Administração

14.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual,
caberá à Secretaria Municipal de Administração e serviços públicos, do município de Pastos Bons-
MA, competindo-lhe:

a) Efetuar controle dos fornecedores/prestadores de serviço, dos preços, dos quantitativos
fornecidos/prestados e das especificações do serviço registrado;

b) Efetuar as Ordens de Serviços, juntar aos autos os serviços necessários e demais
informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato se for o caso;

c) Notificar o prestador de serviço registrado, via fax, e-maii ou telefone, ou outro meio, para
retirada da nota de empenho;

d) Observar, durante a vigência da presente Ata que nas contratações sejam mantidas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as
obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;

e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação às novas condições de mercado;

f) Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao
descumprimento de obrigações pelo prestador de serviços;
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g) Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital
da licitação e na Ata de Registro de Preços;

h) Autorização a adesões "carona" para os órgão não participantes, nos termos do decreto
Municipal de Pastos Bons-MA.

15.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

15.2. Os preços registrados deverão ser revistos em decorrência de eventuai redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/ 93.

15.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o município de Pastos Bons convocará os fornecedores para negociarem a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

15.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

15.5. A ordem de classificação dos prestadores de serviços que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.

15.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador de
serviços não puder cumprir o compromisso, o município de Pastos Bons poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da
ordem de serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais prestadores de serviços para assegurar igual oportunidade de
negociação.

15.7. Não havendo êxito nas negociações, o município de Pastos Bons deverá proceder
à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.

15.8. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor

Av. Domingos Sett&o, 100 • Sâo José. CEP: 65.870000 • Pastos Bons - MA* Email: prefeltura_pastosbonsQhotinail.com



ESTADO OO MARANHAO
PUFErrUAA MUWCIML DE PASTOS BONS-MA

CNPJ: OS J77.173/O0O1-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA QDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

originalmente constante da proposta do fornecedor e aqueia vigente no mercado à época
do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira;

16.1. O município de Pastos Bons cancelará o registro do prestador de serviço quando este:

a) Descumprir as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços;

b) Não retirar a respectiva ordem de serviço, nota de empenho ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando esse se tomar superior ao praticado no
mercado;

d) Forem observadas razões de Interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei n®
8.666/93, desde que devidamente comprovadas;

e) Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município de Pastos
Bons, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

f) For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da
Lei 8.666/93;

16.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório
e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do município
de Pastos Bons.

16.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

a) Por razões de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor.
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17.1.1. Quando da existência de demanda, a Prefeitura de Pastos Bons/MA convocará o detentor
do menor preço registrado para o item demandado para retirada da Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato (Anexo V), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado, aceito Prefeitura de Pastos Bons/MA

17.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta ao Cadastro Informativo
da Administração pública municipal, estadual e federal, cujos resultados serão anexados aos autos
do processo.

17.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação,
independentemente da cominação prevista neste Edital.

17.4. Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no
art. 65 da Lei r\° 8.666/93.

17.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.6. A vigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerão aos termos do art. 57 da
Lei no 8.666/93.

18.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

19.1. O prazo de vigência do Contrato será a partir da data da assinatura por até 12 (doze)
meses, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

19.1.1. O prazo para Prestação de serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem
de Serviços ou documento equivalente.
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20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na
minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

22.1. O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, e dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
Contratada.

22.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura, apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

22.2.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem
como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota
fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta ao cadastro municipal, ou
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de
1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal
ou fatura que tenha sido paga pela Administração.
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22.3. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.

22.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade do cadastramento da Contratada no cadastro municipal e/ou nos sites
oficiais, devendo seu resultado ser Impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.

22.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação
municipal, estadual e federal.

22.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

22.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

22.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

22.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

22.9. A Contratante não fará nenhum pagamento á Contratada antes de paga ou
revelada à multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

22.10. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
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23.1. Os serviços ora contratados serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as
atribuições específicas determinadas na Lei n® 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto
Básico.

23.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos nos serviços
contratados.

23.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora
contratados, realizados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

23.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

24.1.0 recebimento dos serviços será feito nos termos do art. 73 a 76 da lei n° 8.666/93.

24.2. O recebimento provisório ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os serviços
e Instruções exigíveis, sendo orientado peta Prefeitura Municipal a localidade onde será entregue
os produtos.

24.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos
serviços executados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

24.4. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002
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25.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666,
de 1993.

26.1. Conforme Decreto Municipal n® 012/2017, Capítulo V, art. 7.° § 2.°, para registros de
preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será
exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil

27.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular
processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias.

27.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

27.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Pastos Bons
pelo prazo de até dois anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

27.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, eqüivale à inexecução total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

27.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exciui a aplicação da muita.

27.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que,
em razão do contrato decorrente desta licitação:

27.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de tributos;

27.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

27.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

27.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784,
de 1999.

27.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

27.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município
e cobrados judicialmente.

27.7. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
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27.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de cadastro
municipal

27.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

28.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os
seguintes recursos:

28.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimaçâo do ato,
ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:

28.1.1.1. Habilitação ou inabilitação da licitante;

28.1.1.2. Julgamento das propostas;

28.1.1.3. Anulação ou revogação da licitação;

28.1.1.4. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento;

28.1.1.5. Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se
refere o inciso I do artigo 79 da Lei n© 8.666, de 1993;

28.1.1.6. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

28.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimaçâo da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

28.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimaçâo do
ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Prefeito Municipal.

28.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar
contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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28.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a quai pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse
mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado.

28.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do
recebimento do recurso.

29.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser
objeto de consuita, por escrito, à Comissão responsável peia presente licitação, em até 05 (cinco)
dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame.

29.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de
consulta, por meio de circular afixada em mura! na sede da Comissão e encaminhada a todos
os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por
qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo
de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

29.2. As disposições deste Editai poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições
legais, especialmente da Lei n© 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

29.2.1. Por parte de quaiquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis;

29.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útii que
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não
terá o efeito de recurso.

29.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até
o trânsito em julgado da decisão correspondente.

29.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem
como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas
as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos
envolvidos na execução do objeto desta licitação.
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29.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resuitado do processo iicitatório.

29.5. A participação na iicítação Impilca plena aceitação, por parte do llcitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposições neie contidas.

29.6. Qualquer modificação no Editai exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo iniciaimente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

29.7. Os documentos que não possuem data de validade em seu corpo, não poderão ter data
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura da licitação com exceção daqueles cuja validade
seja definida por lei especifica ou que sua emissão seja impedida até o a mesma expire

29.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação da Comissão em contrário.

29.9. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência 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.

29.10. A homologação do resuitado desta licitação não implicará direito à contratação.

29.11. A autoridade competente para a aprovação do procedimento Iicitatório poderá revogá-io
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade,
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

29.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

29.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
iicitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público
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29.14. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

29.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

29.16. Os autos do processo administrativo permanecerão disponíveis aos interessados no órgão,
situado no endereço Avenida Domingos Sertão 1.000, Bairro São José, Pastos Bons, nos
dias úteis, no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas, gratuitamente entregue
virtualmente por email ou outra mídia digital. Maiores informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura (https://www.pastosbons.ma.gov.br) ou através do emall:
cpipastosbonsma@gmail.com

29.17. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n®
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

29.18.0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Pastos Bons - MA, com
exclusão de qualquer outro.

Pastos Bons -MA, 04 de Agosto de 2021

PAULO EMÍLIO ALVES RIBEIRO

Secretário de Administração de Pastos Bons-MA
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CONCORRÊNCIA 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO I - PROJETO BÁSICO
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PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

VIÁRIA
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APRESENTAÇÃO

o presente projeto faz parte do Plano de Ação proposto

por esta administração, que prevê a pavimentação de vias

públicas, a criação de calçadas com acessibilidade na zona

urbana do município de PASTOS BONS, Maranhão. A fim de assegurar

a  execução deste projeto, cuja principal meta é levar

benfeitorias para as comunidades mais carentes do município, a

PREFEITURA vem solicitar financiamento da obra em questão.

A implantação de pavimentação em paralelepipedo nas ruas do

município tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da

população uma vez que o pavimento de paralelepípedos é

considerado ecologicamente correto, pois permitem a infiltração

da água de chuva recarregando o lençol freático e minimizando

os efeitos de enchentes. Além de absorver menos calor,

propiciam o crescimento de determinadas gramíneas que, além de

ajudar a diminuir a temperatura, captam C02 que é expelido

pelos carros, partículas coloidais carregadas de nutrientes que

poluem os cursos d'água.
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2.METAS

o  projeto que ora se apresenta, trata-se de

pavimentação ein paralelepipedo, drenagem e sinalização viária
no município de PASTOS BONS - MA.
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão

ser coraprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente

as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados

era completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo

ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e

detritos que venham a se acumular no local.

Competirá a empreiteira fornecer todas as ferramentas,

instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a

mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material

tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção

pelo uso de algum material equivalente, consultar a

Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos

departamentos e divisões na Rede Fisica o apoio para essa

definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra

mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da

edificação.

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS- MA

o município de Pastos Bons está localizado na

mesorregião Leste maranhense, na microrregião de Chapadas do

Alto Itapecuru(IBGE, 2010) . O desmatamento, o aterro das

Av. Domingos Sertão, 100 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons-'MA • EmaB; pF0fsitura_pastostx>ns@hotmaH.com



MumcíPioi

Esmoo oo maranhXo
MtmTUnA MUMOPM. M MSTOS aONS-MA

OW: CB.ZT7.Í7]/ea01-7S
tfinimTTTmiTnrmTnftnniMviruftnitfiAtTrrwii wiwiAwiiwm

untcef

margens de rios, a degradação da mata ciliar, o chorume, os

sumidouros e os resíduos de saúde são fatores que contribuem

para o assoreamento dos corpos d'água e a contaminação do solo

do município (CNM, 2002) .

O relevo na região é formado pelo planalto oriental,

constituído por um conjunto de morfoesculturas no Leste

maranhense, chapadas que se prolongam para o Nordeste.

Apresenta forma tabulares, com cotas máximas de 460 metros de

altitude que decaem para vales mais amplos, em colinas de

declividade média a alta (FEITOSA, 2006). Os cursos d'água da

região fazem parte da Bacia hidrográfica do Itapecuru e a

vegetação é composta pelo Cerrado com encraves da vegetação da

Caatinga (IMESC, 2008).

A sede do município dispõe de energia elétrica

distribuída pelo sistema elétrico da Companhia Energética do

Maranhão - CEMAR em 60 Hz.

Maés^ Mota Sá
E\g° Civil

RN ià0502244-7
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Especificações técnicas

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente Discriminação Técnica objetiva fixar as

condições para a execução dos serviços de pavimentação em pedra

granitica tipo paralelepipedo e drenagem superficial,

localizado no Município de Pastos Bons - Ma.

- Controles tecnológicos

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso

controle tecnológico dos elementos indicados pela Fiscalização,

antes do emprego de tais elementos na obra ou serviço.

- Assistência técnica

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e

até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá fornecer

toda a assistência técnica necessária à solução das

imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas

neste período, independentemente de sua responsabilidade civil.
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- Anotações de responsabilidade Técnica do

CREA

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referente

à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida,

no inicio da obra.

- Consiimo de água, energia, etc.

As despesas referentes ao consumo de água, energia

elétrica, etc. correrão por conta da CONTRATADA

- Transporte de materiais e equipcunentos

O transporte de materiais e equipamentos referentes à

execução da obra ou serviço será de responsabilidade da

CONTRATADA.

- Equipamentos de Proteção coletiva - EPC

Era todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e

instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem

necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo

com o previsto na NR-18 da Portaria n.° 3214 do Ministério do

Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da Obra

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a

fixação das placas de obra e dos responsáveis técnicos pela

execução, em local visível, de acordo com as exigências do

CREA;

A placa deverá ser confeccionada com chapa metálica

n® 18 pintada com tinta esmalte, sendo fundo branco e letreiros

do padrão da Caixa Econômica Federai.

A placa deverá ser fixada sobre cavalete em madeira

com 2 peças de 2"x3" com altura de 2,50m e terá dimensão de

6m®. Do mesmo material deverão ser confeccionadas placas de

sinalização de advertência, que serão colocadas ao longo das

vias para a prevenção de acidentes.

Raspagem e limpeza do terreno

Compreende a remoção de deposição mineral ou orgânica

existente no leito da rua, assim como uma camada de 0,10m de

terra fina (poaca).

Bota-fora de material inservivel DMT= 6km

Av. Domingos Softâo, 100 • São José, CEP; 65.870.000 • Pastos Bons • MA« Emall: prefeiturajiastosbons^hotmail.com
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Corte e remoção de todos os trechos danificados

indicados no projeto em anexo.

A escavação será precedida de 30cin de base.

As operações serão executadas "utilizando-se

equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço

manual. A escolha do equipamento se fará em função da

necessidade exigida na execução da obra.

O material proveniente da remoção e limpeza será

removido do local da obra.

Locação da obra

Na locação da obra será efetuada conformação mecânica

através de motoniveladora com envaletamentos laterais,

observando-se a declividade minima para o tipo de revestimento

a ser aplicado.

2. TEREW^LENAGEM

Regularização do sub-leito c/ escarificação,

urnedecimentò e compactação

Após o levantamento topográfico p/ locação da obra

será efetuada regularização mecânica através de motoniveladora

com envaletamentos laterais, observando-se a declividade minima

para o tipo de revestimento a ser aplicado.

Nesta fase do serviço será efetuado também o expurgo

da matéria orgânica existente na área a ser pavimentada.

Escavação e carga do material de jazida

Av. Domingos Sertão, 100 • São José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA> EmaB: pref0itura_pa6tosbon8@1r1otmall.com
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Será lançada material de primeira categoria para

aterro na extensão da rua a ser trabalhada, será escavado com

trator de esteira de potência equivalente a 140 HP, cujo

material PA o revestimento será na espessura de 30 cm,

obedecendo às marcações toprográficas do greide e off-set nos

bordos transversais dos locais indicados.

Transporte local em material de jazida

O material lateritico será transportado em caminhões

basculantes carregados por pá mecânica nas jazidas cuja

distância média de transporte está em torno de 7,0J<m, os locais

onde serão lançados os materiais obedecerão as marcações

topográficas e orientações do chefe do campo que indicará a

maneira adequada para o descarregamento que ficará enleirado

com distâncias entre si que permitia após o espalhamento ficar

na cota marcada topograficamente.

Espalhamento material estabilizado

granulometricamente para base

O  espalhamento será feito através de uma

motoniveladora após a colocação do material lateritico, cujo

material será colocado a enleirado conforme orientação do chefe

de campo e apontadores. Este espalhamento será executado no

greide estabelecido topograficamente, fazendo o abaulamento com

uma inclinação de 4% para os off-sets, marcados nos bosrdos

transversais. i/
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Compactação mecânica a 100% do proctor

normal

Após o espalhamento dos materiais serão compactados,

até atingir os 100% do proctor normal e esta compactação será

feita após umedecida por caminhão pipa.

3.0 - PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação em pedra granitica

A  pavimentação será em pedra granitica tipo

paralelepipedo, conforme projeto, comum na região, com

dimensões regulares, assentes sobre pó de brita com espessura

de lOcm, obedecendo-se a guia mestre padrão. Após o

assentamento a pavimentação deverá apresentar uma superfície

lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos

de projeto. O rejuntamento será feito com nata de cimento e

areia no traço de 1:3.

Este serviço consiste na colocação de areia fina na

área destinada para a implantação das calçadas. Neste processo,

o material deve ser colocado em camadas não superiores a 20 cm,

abundantemente molhadas e socadas a cada camada, com o objetivo

de se tirar os vazios do solo para evitar acomodações futuras

r
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e o comprometimento do piso. O material que será utilizado no

aterro deverá ser limpo, destituído de detritos

4.0 - DRENAGEM

Meio-Fio

Será utilizado meio-fio em concreto pré-moldado

Fck=15 MPa, com dimensões de 15x30cm, obedecendo aos caimentos

naturais da rua de modo que, sejam minimizados os trabalhos de

corte e aterro; a escavação será manual era toda sua extensão

da rua, de forma que seja suficiente para receber o meio fio

era concreto.

DETALHE DO MEIO FIO

15cm

Meio fio pré-moldado

Sarjetas

Será utilizada sarjeta era pedra, com o mesmo tipo da

pavimentação, sendo executado somente uma camada de reforço em

Av. Domingos Ssrt&o, 100* São José, CEP: 65.S70-000 • Pastos Bons • MA • EmaR: pFefeitura.j>astD8bons@riotmall.com



PASTOS BOIÊS

ESMDOOO MARANhAo
FRERnUM MUNKIMU. M MSTOS «MS-MA

CNHs H.Z77.17VOÒOt-7S
MUWC^O MBMUO OO TEMUTOlbo OA gPAOAWtA CTRRAOO «Ut MAIWMMeWa»

untcef

cimento e areia 1:3 concreto simples ao longo dos meio-fios,

espessura de 7cm e largura de 30cm devidamente revestidos em

argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

5.0 SINALIZAÇÃO:

Sinalização Vertical

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização

viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas

na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista,

transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente,

variável, mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidas e

legalmente instituídas.

A sinalização vertical tem finalidade de fornecer

informações que permitam aos usuários das vias adotarem

comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança,

ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.

A sinalização, vertical é classificada segundo sua

função, que pode ser de:

Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou

restrições que governam o uso da via;

Advertir os condutores sobre condições com potencial

risco existente na via ou nas suas proximidades, tais como

escolas e passagens de pedestres;

Av. Domingos Sertão, 100 • Sao José. CEP: 65.870-000 • Pastos Sons - MA • EmaR: pr9feitura_pasto8tx]ns@iiotmail.com



MUMCfPtOI

B*1*£W OO MAUANmAO
MEmTURAMUWCIMU.De FASTOS SONSMl

CNM: <H.2r7.1.73/IKM»-7S
RAWOOOTtamráAlOOAODAtUWIACtRRAPOAULMARAWMMttE

unicef

Indicar direções, localizações, pontos de interesse

turístico ou de serviços e transmitir mensagens educativas,

dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu

deslocamento.

Será descrito a seguir apenas os tipos das

placas utilizadas neste projeto em especifico.

Dimensões

Devem sempre ser observadas as dimensões mínimas

estabelecidas por tipos de via conforme tabelas a seguir:

Dimensões mínimas - sinais de forma circular

Diâmetro

Mínimo Taija mínima Orla mínima

Urbana

Rural ( e.strada)

~ ilural (rodovia)

Legislação especial

0,Ü50

0.075

"Õ,030'

0,050

0,030

(*) relativa a patrimônio histórico, artístico,

cultural, arquitetônico, arqueológico e natural.
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Duplo Sentido

De Circulação

(S)
CORES:

Fundo: Branco

Orla: Vermelho

Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

DIMENSÕES (mm)

Malha

20x20

25x25

37,50x37,50

25x25

37,50x37,50

50x50

60x60

' -C

SRi ;

113 SR3

150 SR4

180 I SR5

As dimensões dos sinais deverão ser dormidas conforme o tipo de via. cspeciiícando no item 4.6 "dimensões"
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Sinalização de regulamentação (Parada obrigatória):

Significado:

Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes

de entrar ou cruzar a via/pista.

Princípios de utilização:

O sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja

reforçar ou alterar a regra geral de direito de passagem

prevista no art. 29, inciso III/ do CTB. Seu uso deve se

restringir às situações em que a parada de veiculos for

realmente necessária, sendo insuficiente ou perigosa a simples

redução da velocidade, ou quando ocorrer uma das condições

abaixo:

•  onde o risco potencial, ou a ocorrência de

acidentes, demonstre sua necessidade;

• nas interseções sem controle por semáforo, em área

que tenha grande número de interseções semaforizadas;

• nas passagens de nivel não semaforizadas;

• em vias transversais, junto a interseções com vias

consideradas preferenciais, devido suas condições geométricas,

de volume de tráfego ou continuidade fisica;

• em interseções em que a via considerada secundária

apresenta visibilidade restrita.

Posicionamento na via:

Av. Domingos Serlflo, 100 • Sao José. CEP: 65.670-000 * Pastos Bons - MA* Emall: prefettura_past08bons@hotmaR.com
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A placa deve ser colocada no lado direito da

via/pista, o mais próximo possível do ponto de parada do

veículo.Em pistas com sentido único de circulação, em que o

posicionamento da placa à direita não apresente boas condições

de visibilidade, este sinal pode ser repetido ou colocado â

esquerda.

Em pistas com sentido único de circulação, com duas.

ou mais faixas de trânsito, com grande volume de tráfego,

recomenda-se o uso de placa contendo o sinal R-1 em ambos os

lados.

Quando a via secundária interceptar a via que tem

preferência de passagem em ângulo agudo, a posição da placa R-

1 deve ser tal que não gere dúvidas aos usuários.

Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no máximo

a 10,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista

transversal.

Em vias rurais, a placa deve ser colocada no mínimo a

1,5 m, e no máximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio ou do

bordo da pista transversal.
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- Placas de identificação das ruas

Serào executadas em chapa metálica galvanizada n®22

nas dimensões 20,0 x 35,0 cm já esmaltada para identificação

de cada rua, sendo fixadas em todos os cruzamentos.

r
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As placas ficarão fixadas em um tubo de ferro

galvanizado de 2'' de diâmetro através de uma chapa de aço fina

N®22 e para fusos de rosca soberba de 3/8". O tubo de ferro

terá 2,50 m de altura, sendo 0,50 m engastado no solo com

concreto simples no traço 1:4:5 (cimento, areia média e pedra

britada).

6.0 - LIMPEZA GERAL

Limpeza Geral
A urbanização deverá ser entregue em perfeito estado

de funcionamento, sem empoçamento de água na rua, com

declividade suficiente para escoamento de águas nas sarjetas.

A limpeza da área onde for construído os meio-fios deverá ser

efetuada através da retirada de materiais em entulhos após a

conclusão da obra deixando o local limpo e aprovado pela

fiscalização.

Mac^^ta Sá

RNJlb502244'7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

AV. DOMINGOS SERTÃO 1000

CNPJ.: 05.277.173/0001-75

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM
DATA BASE: SINAPI 04/2021, SICRO-3 01/2021, ORSE 02/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

HKMMMkc&o PWÇOOTM.C/ ^ I
■m I

1.0 SERVIÇOS PREÜMINAReS
i.349.92 33,33%| 1.349,92 | 33,334(11 1.349,92 | 33,33%

47.189,26 1 20,00%! 47.169,26 j 20,00%[ 47.189,26 ] 2D,00%j 47.189,26 j 20,00%| 47.189,26 j 20,00%

331.208,44) 16,67%! 331.208,44 1 16,67%! 331.208,44] 16,67%| 331 208,44 16,67% 331.208,44 16,67% 331.208,44 16,67%

235.946,31 7,53%TERRAPLANAGEM

1.987.250,66 63,45%

DRENAGEM

73.554,60 2,35%S.O SINAUZACAO VERTICAL

UMPEZA GERAL 73.569,01 2,35%

I  I )
I  i

151.482,09 I 20,00% 151.482,09 20,00% 151.482,09 20,00%I 151.462,09 20,00% 151.482,09 20,00%

73.554,60 100,00%

TOTAIS

TOTAK ACUHUUDO*

S2».Sn.7»S31.2».n 1

S3SHi 17,



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

AV. DOMINGOS SERTÃO 1000

CNPJ . 05.277 173/0001-75

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNIQPAL DE PASTOS BONS-MA

0B3ET0: ATA DE REGISTRO DE Pl^ÇQS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO M EMPRBA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM URBANA

DATA BASE: SINAPI 04/2021, SICRO-3 01/2021, ORSE 02/2021

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA) 49,33%(MÊS) COM B. D. I = 30,66%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

mM PESCWÇAO

LO SERVIÇOS PRELIMINARES

QUAia.

PREÇO

UMT.S/8DI TOTALS/Bn

REGULARIZAÇÃO E COWACTAÇAO DE SUBLEITO C€ SOLO
PREDOMINAWTEMENTí ARGILOSO- Af_tl/2D19

UMPEZA MECANIZADA DE TERRBIO COM REMOÇÃO X

CAMADA VEGET.
SESuiinr/iU' P BIÚ >»»T!W5I

ÍEXPUGO DE MATERIAL «GETAL DEJA3DA
ESCAVAÇAO E CARGA DE MATUUAL DE lAZIDA 1»

CATEGCSaA ...

TRANSPORTE CDM CAMI»1A0 BASCULANTE DE 10M>-
RQDQVIA EM LETTO NATURAL

2.6 {compactação MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL

PAVD4ENTACA0

EXECUÇÃO DE PAVtTffiVTO 84 PARALELSfrSXJS,
REXJNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (OMBTTO E

ARHA). AF_I»2020 30.080,00 SINAPI 1 7Z799'  53,18

MEIOPO DE CONCRETO MOUMDO NO LOCAL USINAD015

MPA. COM 0.30 MALTIAAX 0.15 M BASE. REJUNTE EM

ARGAMASSA TRAÇ01.3.5 (CafiNTO E AREIA)
DE SARJETA DE CONCRETO USINADO. MOLDADA

SINUIZAÇÃO VEimVAL

SINALU/^AO PERMANENTE, VERTICAL COM PLACA
aSCULAR PADRÃO t»irr D=0,75M, com porte de
MADORA 3.50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO

40XA0X50

SINAUZAÇAO PERMANeVTE, VBITTCAL COM PLACA
OCTAGONAL DE AÇO PADRÃO DENIT D=0.75M. COM PORTE
CE MADQRA 3.50M FDCAOO COM BASE DE CONCRETO

40X40X50

PORTE DE FERRO GALV. 0 2", h = 2,S0m COM 2 PLACAS DE
20X35 EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA PARA IDEKnFICAÇÃO
DE LOGRADOUROS M' 40,00 ORSE 4526 496,24

LIMPEZA GERAL

1

UMPEZA GERAL
M' 33,840.00 SINAPI 9537 I 75

3J59.90 0.13<%

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M» 5,00 SICRO.MA-3 5213417 294.78 1.473,90 1  0,06%

LOCACÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 4.700,00

1

SINAn 1 99064 0J8 1.786.00 0,07%

TERRAPLANAGEM
189.927,00 7,534b

50.083.20

14.551.20

SICRO.MA -3

SICRO.MA -3

SICRO.MA -3

6.

6.768.00

38.830.00

6.

58.62

34.719,.84

l.SM.<S4.40

TOTAL CM OBRA S/BDI

TOTAL «CRAL DA OWA

1.599.654.40 1 63.45%

•09.684,00 24,104b

2^

59JM.40

59.220,00

59.220,00

100.0046

772^

3J9



ESTADO DO MARANHAO

PREFEnURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-IM

AV DOMINGOS SERTÍO 1000

PROPRIETARIQ PREFEITURA MIMICIPIU. OE PASTOS BONS-M*

OBJETO ATA SE REGISTRO SE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO OE EMPRESA OE EMOSIHAIUA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS PAVMEr
OATASASE SJIUPII14I202T, SICRO-3S1I702I. CASE 0217021

Encargos Sociais Sobre a Mao de Obra:

COMOESQNERAÇAQ I SÊMPj
HOWSTAf*) I MENSAUSrA|«> WRÍSTA (%)

SEU De

Orupo A

SQNERACAQ

MENSAUSTAIX)

QO»

INCRA 0.20%

SeguroContra Aceente de

Trabeiho

m

1730% 17,80%

Grupo B

Naorcoe

AuMbo. ErtomMede

PtBSdeChiM

B6 Atuulia Aodentes de Trabalho

NaoinciCe

008%

48.80% 20,68%

OriBoC

Avtse Pr#«ie Ifisenuado

A<p«e PT*ee TfibaihMb
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

AV. DOMINGOS SERTÃO 1000

PROPRIETÁRIO: PREFETTURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO

DATA BASE: SINAPt 04/2021, StCRO-3 01/2021, ORSE 02/2021

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,68%(HORA) 49,33%(MÊS) COM B. D. I s 30,66%.

VALORES OE SCf POR T1R> oe oam

npooeoaRA
Consinjçio da Edifíeios

Construção de Rodovias e Ferrovias

Construção de Redes de Attesteamento de Água.
Coleta de Esgoto e Construções Comletas \

Construção e Manutenção de Estações e Radas

Distnbuição tía Energe SéWca

j Obras Portuãnas. Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Matenais e Eguipamanies

BDI = 30,66%,

8QMrtr

A fórmula abaúo foi utilizada para cãhulo do BDI das famas acima retaeionadas. devendo ser adotada como padrão.

Ba - {[(1+AC+S+R*G).(1+DF).(1+L)1/(1-/)) -1

AC' TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CEffTRAL

S » TAXA DE SEtàUROS;

R" rAXflOER/SCOS;

G' TAXA DE GARAI^IAS:

DF' TAXA DE DESPESAS FINANCBRAS:

L« TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO.

I - TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMOSTOS (PIS. CONFINS e ISS)

COMPOSIÇÃO DE BDÜ%) = f(Construção de Rodovias)
ITEM discriminação ('

GIWPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS ^
1- Administração central

Total deste grupo

GRUPO: DIVERSOS """
1-Seguro e Garantia _
2- Risco
3- Despesas financeiras

Total deste grupo

GRUPO: LUCRO

1 - Lucro bruto
Total deste grupo

GRUPO: TRlBUtOS

4,66%

"Õ,32^r
0,50%"
J[,02%!
1,84%!

:

6,50%"
6,50%



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

AV, DOMINGOS SERTÃO 1000

PROPRIETÁRIO: PREFEmjRA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO

DATA BASE: SINAPI04/2021, SICRO-3 01/2021, ORSE 02/2021

1 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: S5,6«%(HORA) 40,S3%(MÊS) COM B. D. I» 30,66%.

1- PIS

2- COFINS

3- ISSQN

4- CPRB

BDI =

Total deste grupo =

TOTAL B f(f6rmula) =

30.66%

3,00%

_6,00%
4.50%

13,15%,
i

30,66% I

iMmtsoe TAXAS am&wtmDA coMPOstçHoooBDi/comntuçOesDeitooovus

Ami Mffiponmte do BOf

AdmInIstnçOe Central

IQUOttíl SQuartíl

SeçwveGarantki

Despesas finaneelres

8.6SK

20.9?%

EngeT^Pi"' Cwii
RN 111)502244 "

8.6S%

24.S%



ESTADO DO MARANHAO
PREFCmjftA MUNICIMU. DE M5FOS 80NS-MA

CNRI: (S.277.173/0001-75
MUNICfRIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA aDADANIA CERRMO SUL MARANHENSE

CONCORRÊNCIA No 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO 11

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

(MA) de
2021.

Hmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

N ESTA

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da
empresa DECLARA, sob as penas da Lei,
nos termos do § 2°, do art. 32, da Lei n° 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum
fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação da licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da empresa, devidamente
identificado)

Av. Dwiingos Sertão, 100«Sâo José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons-MA< Emall: prefettura^stosbonsighotmail.corY)



ESTADO DO MAUNHAO
pnerEiTURA municimu. oe m^stck bons-ma

CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICfPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

CONCORRÊNCIA N° 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7°,

CF/88.

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o n°
sediada na

por seu representante legai, declara, para fins do
disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei n.® 8666/93, acrescido peia Lei r\.° 9.854/99, que não

possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito)
anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para

qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o Inciso XXXIII do Art. 7°, da Constituição

Federal e com a Lei n® 9.854/99.

(assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da empresa, devidamente
identificado)

Am. Dofningos SertAo, 100 • SSo José, CEP: 65.870.000 • Pastos Bons - MA • EmaU; prafBibjra_;»sto8bonsighotm^.com



BãSTOSJBOJIS
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICrPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

unicef

CONCORRÊNCIA N^ 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
DE COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34

Empresa inscrita no CNPJ n"
por intermédio de seu representante iegai, o (a) Sr. (a.) portador (a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF r\° ,
DECLARA, para fins do disposto no subitem 7.1, do Editai, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da iei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabeiecido nos
artigos 42 a 49 da Lei Compiementar no 123, de 14/12/2006, reguiamentada peio Decreto no
6.204, de 5 de setembro de 2007, sendo enquadrada como:

{ ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Compiementar no 123, de
14/12/2006;

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Compiementar no
123, de 14/12/2006.

Deciara ainda que a empresa esteja exciuída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo
3° da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Pastos Bons- MA, xx de xxx de 2021.

(assinatura do representante legai da proponente, em papei timbrado da empresa, devidamente
identificado)

OBS.

Assinalar com um "X" a condição da empresa.

Este formulário deverá ser entregue à Comissão juntamente com os envelopes N° 01
e N° 02, pelas empresas que pre^nderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar no 123/2006.

Av. Domingos Sertão. 100* São José, CEP: 65.870-0<K} • Pastos Bons - MA • Eimül: (»efeitura..paslosbonsiShotmail.com
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ESTADO DO MARANHAO
PREESITURA MUNICIWU. DE RASTOS BONS-MA

CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO OA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

CONCORRÊNCIA No 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO NO 3010.0907.145/2021

CONCORRÊNCIA No 001/2021

CONTRATO XX/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XXXXXXXX QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS

BONS- MA E A EMPRESA XXXX.

Aos XXX dias do mês de xxxxx do ano de 2021, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PASTOS BONS, CNPJ n.o 05.277.173/0001-75, localizada na Avenida Domingos Sertão noi.OOO,
Bairro São José, cidade de PASTOS BONS - MA, deste ato representada pelo Secretário Municipal
de Administração, o Sr, Paulo Emílio Alves Ribeiro, Brasileiro, Casado, portador do RG
nO033482894-5 SSPMA e CPF n0269.662.553-00, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE, e, de outro lado à empresa Pessoa jurídica de
direito privado. Inscrita no CNPJ (MF) sob o n® com sede à

neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo,
por Inscrito(a) no CPF(MF) sob o n° e
CPF(MF) sob o no doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no processo N® XX/2021, e o resultado final da
CONCORRÊNCIA N® 001/2021 e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente
Contrato, que se regará pela Lei n® 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie,
atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

1.1. O contrato tem como objeto o Registro de Preço para futura e eventual contratação de
empresa para Prestação de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, Drenagem Urbana,
afim de atender as necessidades do Município de Pastos Bons - MA, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Projeto Básico e no Edital e seus Anexos.

a) Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o
Edital da CONCORRÊNCIA N® 001/2021, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

Av. Domingos Sonao, 100«Sâo José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons • MA* Emal): prefeitura_pastosbCKfs@hotmail.com



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL OE PASTOS BONS-MA

CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMORO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

2.1. Os serviços contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
nnrpor

MENOR PREÇO GLOBAL

3.1 A CONTRATADA obriga-se a;

3.1.1 Executar o Serviço conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com os
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

3.1.2 Manter o seu pessoal, com vestimentas adequadas, inclusive uniformes possibilitando a
Identificação dos mesmos, bem como da CONTRATADA, em cumprimento ao que determina as
normas legais;

3.1.3 Manter no locai da obra, responsável técnico, como seu preposto, previamente aceito pela
CONTRATANTE, o qual representará a CONTRATADA, na execução do CONTRATO;

3.1.4 Manter sempre limpa a área de realização dos serviços, removendo entulho para local
próprio e adequado, quando for o caso;

3.1.5 Empregar métodos adequados para a proteção contra danos às propriedades vizinhas, aos
operários e transeuntes, se, quando da execução dos serviços, houver demolições;

3.1.6 Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas fixado no Projeto Básico, os Serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados,
a critério da Administração;

3.1.7 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa
ou culposamente, ao Município ou a terceiros;

3.1.8 Permitir, em qualquer tempo, o livre acesso da CONTRATANTE à obra, a fim de que possa
acompanhá-la e fiscalizá-la, nas condições definidas neste instrumento;

Av. Domingos S«iao. 100 • Sao José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Emitíi: |yefeltura_paslosbon8®hotmall.com



BASTOSBaNS

ESTADO DO MAMNHAO
PAEFETTURA MUNICIPAL OB PASTOS BONS-MA

CNPt; OS.277.173/0001-7S
MUNICfPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA aOADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

3.1.9 Conceder livre acesso dos seus documentos e registros contábeis aos servidores e fiscais
pertinentes conforme reza o Art. 43 da Portaria Interministerial 424/2016.

3.1.10 Entregar a obra completamente limpa, sujeitando-se no caso do não cumprimento dessa
norma, a suspensão de qualquer pagamento que lhe seja devido, enquanto perdurar o
descumprimento desta Cláusula contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas
no art. 87, da Lei n.° 8.666/93;

3.1.11 Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos
produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos
dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer
a função do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou
pelos órgãos de controle;

3.1.12 Executar a obra de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela
Prefeitura Municipal de Pastos Bons, disponibilizando pessoal técnico especializado e que
tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

3.1.13 Manter na obra, profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica,
admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Prefeitura Munícipai de Pastos Bons;

3.1.14 As instalações e os equipamentos necessários à execução da obra estarão sujeitos a
vistoria "in loco" pela Prefeitura Municipal de Pastos Bons, por ocasião da contratação e
sempre que necessário, a exclusivo critério da CONTRATANTE;

3.1.15 A equipe técnica que participará da execução da obra, por ocasião da contratação e
sempre que necessário, estará sujeita à aprovação da CONTRATANTE

3.1.16 Assegurar á CONTRATANTE:

3.1.17 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do Serviço a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

3.1.18 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdendárias, tributárias
e as demais previstas na legislação específica, cuja Inadimplência não transfere responsabilidade
à Administração;

3.1.19 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração,
Inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

Av. Domingos Sert&o. 100 • Sâo José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: pre1eitura_p8stosbons@notmatl.com



iÊASTQS^aaiis

CSTAOO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

CNPJ; O5.277.173/0OOt-75
MUNItíPtO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRAOO SUL MARANHENSE

3.1.20 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do serviço;

3.1.21 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.1.22 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibiiidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.1.23 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações de serviços a que está obrigada, exceto
nas condições autorizadas no Projeto Básico ou na minuta de contrato;

3.1.24 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimenslonamento dos quantitativos
de sua proposta. Inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

4.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico.

a) Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

5.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

5.1.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar o serviço
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto
Básico;

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

Av. Domingos Sertfio, 100 • SAo José, CEP: 6S.870-Ú00 • Pastos Botts - MA* Email: prefatura_paslosbons@hotmail.com



ESTADO DO MARANHAO
PREFErrURA MUNICIPAL DE MSTOS BONS-MA

CNPJ; 05-277.173/0001-75
município membro DO TERRITÓRIO DA aOADMIlA CERRADO SUL MARANHENSE

5.1.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do Serviço, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

5.1.4 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do
Serviço, fixando prazo para a sua correção;

5.1.5 Pagar à CONTRATADA o valor resultante do serviço, na forma do contrato;

5.1.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação

6.1. O valor do contrato é de: R$ XXXX (XXXXXXXXX).

a) No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenclários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

IGEN

7.1.0 prazo de vigência do contrato será contados a partir da data da assinatura do instrumento
pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57 da Lei r\° 8.666, de 1993.

7.2. O prazo para Prestação de serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de
Serviços ou documento equivalente pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

8.1 O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, e dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da
Contratada.

8.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias

Av. Domingos Sertfio, 100 • SAo José, CEP; 6S.8TO-000 • Pastos Bons - MA • Email: prefeitufa_pastosC>ons@hoSTiall-com
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ESTADO DO MARANHAO
PREFErrURA MUNICIPAL OE PASTOS BONS-MA

CNPJ: 05.277.173/0001-75
MUNICÍPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

Úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e dos demais documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lei no 8.666, de 1993.

8.2 O pagamento somente será efetuado após o "atesto", peio servidor competente, da Nota
Piscai/Fatura, apresentada peia Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Editai.

8.2.1 O "atesto" da Nota Fiscai/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscai/Fatura apresentada peia Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como
às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-ia:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente
identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta ao cadastro municipal, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais
ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga peia Administração.

8.3 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.4 Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade do cadastramento da Contratada no cadastro municipal e/ou nos sites
oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.

8.5 Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação
municipal, estadual e federai.

8.5.1 A Contratada regularmente optante peto Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

Av, DMTiIngos Seitfio. 100* São José. CEP: 65.670-000 • Pastos Bww - MA* EmaB: prefailura_pastostions@hotm^.com



BáSIQSMOMS
ECTADO OO MAflANHAO
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contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficiai de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Compiementar.

8.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabeiecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na iegisiação vigente.

8.7 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.8 A Contratante não se responsabiiizará por quaiquer despesa que venha a ser
efetuada peia Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

8.9 A Contratante não fará nenhum pagamento á Contratada antes de paga ou
reveiada à muita que porventura ihe tenha sido apiicada,

8.10 Não será efetuado quaiquer pagamento à contratada enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.

9.1 Os preços são fixos e irreajustáveis, de acordo com a proposta apresentada parte integrante
deste contrato.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Gerai Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Exercício financiero:

Órgão:
Unidade Gestora: Função;

Subfunção:
Projeto/Atividade:

Natureza da despesa:
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11.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da Administração,
especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art, 6° do
Decreto no 2.271, de 1997.

11.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle do Serviço e do contrato.

11.2 A verificação da adequação do Serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos
no Projeto Básico e especificações do objeto contratual.

11.2 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

11.2.1 Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de
Serviço e da qualidade demandada;

11.2.2 Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional
exigida;

11.2.3 A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

11.2.4 A adequação do serviço à rotina de execução estabelecida; 11.2.5

O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

11.2.6 A satisfação do público usuário.

11.3 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade no Serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n® 8.666,
de 1993.

11.4 A conformidade do material a ser utilizado no Serviço deverá ser verificada juntamente com
o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o
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estabelecido no Projeto Básico e na proposta, Informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca qualidade e forma de uso.

11.5 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
reiacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.6 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.7 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabiiidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei no 8.666, de
1993.

12.1.1 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor iniciai atualizado da contratação.

12.1.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular
processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até l®/o (UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
contratação, até o limite de 30 (trinta) dias.
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13.1.1 A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda uniiateralmente
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

13.2 A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 10®/o (dez por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Pastos Bons-
MA pelo prazo de até dois anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da penalidade de suspensão do subitem anterior.

13.2.1 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, eqüivale à inexecução total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

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

13.3 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que,
em razão do contrato decorrente desta licitação:

13.3.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

13.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
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13.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiarlamente na Lei n® 9.784,
de 1999.

13.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e
cobrados judicialmente.

13.7 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.

13.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.9 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
Isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

14.1 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15.1 São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666,
de 1993:

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
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III. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a Impossibilidade da
conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;

IV. O atraso injustificado no início dos serviços;

V. A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI. 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
admitidas no Contrato;

VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar seus serviços, assim como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei 8.666, de 1993;

IX. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

X. A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do Contrato;

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

XIII. A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993;

XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenização petas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
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XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos peia Administração,
decorrentes de serviços, ou parceias destes, já recebidos ou executados, saivo em caso de
calamidade púbiica, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à
CONTRATADA o direito de optar peia suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que
seja normalizada a situação;

XVI. A não liberação, por parte da Administração, do objeto para os serviços, nos prazos
contratuais:

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

XVIII.O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.

15.20S casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

15.3A rescisão deste Contrato poderá ser:

15.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;

15.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que
haja conveniência para a Administração;

15.3.3 Judiciai, nos termos da legislação.

15.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.

15.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

15.5.1 Pagamentos devidos peia execução do Contrato até a data da rescisão.

15.6 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução
da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das
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multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE,
além das sanções previstas neste instrumento.

15.7 O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

15.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.7.3 Indenizações e multas.

16.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n® 123, de 2006 e
na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais,
que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

17.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18.1 Fica eleito o foro de Pastos Bons - MA com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma,
para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Pastos Bons/MA, xx de xxxxxxx de 2021.
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PAULO EMÍLIO ALVES RIBEIRO

Secretário Municipal de Administração
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF n°:

Identidade n®:

CPF n®:

Identidade n®:

Nome;

Nome:
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo 3010.0907.145/2021

Modalidade: Concorrência n° 001/2021

Registro de Preços n® xxx/2021
Tipo: Menor preço Global

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para Prestação de
Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, Drenagem Urbana, afim de atender as
necessidades do Município de Pastos Bons - MA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO XXX/2021

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Ao(s) dia(s) do mês de de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Pastos Bons-MA,
situada à Avenida Domingos Sertão noi.OOO, Bairros São José, cidade de Pastos Bons, neste ato
representada por sua Secretária de administração e serviços públicos, a Senhora XXXXXXXXXX,
brasileira, inscrita no CPF (MF) sob n.o XXXXXXX, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. Lei Complementar r\° 123 de 14 de Dezembro
de 2006, Lei Complementar n® 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal n° 7.892 de 23 de
Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei
8666/93, Decreto Municipal N® 012/2017 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no
âmbito Municipal e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas na Concorrência para Registro de Preços no XXX/2021. por deliberação do
Pregoeiro e Comissão de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada pela Secretária
Municipal de Administração e Serviços Públicos, RESOLVE Registrar Preço para futura e eventual
contratação de empresa para Prestação de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo,
Drenagem Urbana, afim de atender as necessidades do Município de Pastos Bons - MA, com as
especificações, os quantitativos e os preços de referência, conforme especificações e condições
constantes deste Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I deste Edital, que passa
a fazer parte desta, tendo sido classificadas(s) a(s) Proposta(s) apresentada(s) pela(s)
empresa(s) portadora do CNPJ/MF
sob o n® localizada à n® na cidade
de

Estado de CEP: , neste ato representada pelo
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XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob n® XXXXXXXXXXXXXX, ciassificada(s) em primeiro(s)
lugar(es) de acordo com resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa
ao Processo, observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.

Esse termo está vinculado ao editai da Concorrência n.o 001/2021. autorizado no processo
licitatório n.° XXX/2021, (art. 55, XI). Licitante registrado em 1° lugar, vencedor da Prestação
de serviços, conforme resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa ao
presente instrumento, com o valor total de R$ ( )■

01 - DO OBJETO (ART. 55,1):

1.1 - A presente licitação tem como objeto, Registro de Preço para futura e eventual contratação
de empresa para Prestação de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, Drenagem Urbana,
afim de atender as necessidades do Município de Pastos Bons - MA, por um período de 12 meses
de forma estimativa. Com as especificações, os quantitativos e os preços de referência,
conforme descrito no Anexo I, integrante deste edital.

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, a
partir da sua assinatura.

2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal
8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será
obrigado a adquirir o(s) serviço(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie às empresas registradas.

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de
Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório
mediante anuência do Órgão Gerenciador.

3.2 - Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador
da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
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3.3 - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não, independente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este serviço, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.4 - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá
permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 100% (cem por cento)
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

04 - DO PREÇO (ART.55,111)

4.1 - 0(s) preço(s) ofertado(s) peia(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de
Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a
respectiva classificação no CONCORRÊNCIA N° 001/2021

4.2 Em cada serviço, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de Reunião de
Julgamento de Propostas anexa ao CONCORRÊNCIA N° 001/2021, pela empresa detentora
da presente Ata, as quais também a integram.

05 - DO LOCAL E PRAZO DE SERVIÇOS

5.1 - Os serviços deverão ser executados dentro dos prazos e condições estabelecidas no Anexo
I Projeto básico.

5.2 - O prazo para retirada da Ordem de serviços será, de um dia útil da data da comunicação à
empresa através do setor de compras.

5.3 - O início dos serviços pela empresa deverá ser iniciado no prazo máximo de 05 (cinco) dias
após a emissão da OS enviada pelo setor de compras do Município.

06 - DO PAGAMENTO (ART.55,111)

6.1 - Contraprestação mensal, a medida do consumo.

6.2 - Em todos os serviços, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na Instituição
bancaria, até 30 (trinta) dias a contar da data em que for efetuado o recebimento definitivo pela
unidade requisitante, e, emissão da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e visada pelos
órgãos de fiscalização.

6.3 - No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá fornecer à
Prefeitura Municipal de Pastos Bons-MA, o número de sua conta corrente bancária, agência e
banco, para efeito de pagamento.
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07 - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (art. 55, II)

7.1 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deies decorrente estiver prevista
para data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos bens
deie advindo não são passiveis de reequiiíbrio.

7.2 - Se a qualidade dos serviços executados não corresponder às especificações exigidas no
edital da concorrência que precedeu a Presente Ata, a execução do serviço será refeita, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

7.3 - Cada serviço deverá ser prestado mediante ordem da unidade requisitante, a quai poderá
ser feita por memorando, oficio, teiex ou fac-símiie ou e-mail, devendo dela constar: a data, a
quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.4 - Os serviços deverão ser executados e posteriormente acompanhado de medição, nota-fiscal
ou nota- fiscal fatura, ser entregue ao setor competente, conforme o caso.

7.5 - A empresa beneficiária da ata, quando do recebimento da Ordem de serviços enviada pela
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora
em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

7.6 - A cópia da Ordem de serviço referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade
requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

08 - DAS PENALIDADES

8.1- A recusa injustificada de assinar a Ata, pela empresa com proposta classificada na licitação
e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a
aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que
lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da administração.

8.2 - A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de serviços, dentro do
prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da muita de 10% (dez
por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.

8.3 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a
administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de 10% (dez por cento)
do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do
contrato, ou de qualquer outra irregularidade.
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8.4 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á
detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa,
na forma da lei.

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

9.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.

9.2 - Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço
praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

9.3 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado no mercado;

9.4 - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e

9.5 Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de
negociação.

9.6 Quando o preço de mercado tomar-se superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante
requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a administração poderá:

9.7 Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer
antes do pedido de Prestação de serviços; e

9.8 Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;

9.9 Não havendo êxito nas negociações, a administração deverá proceder a revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

10- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante
consoante o disposto no art. 73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

10.2 - A cada serviços serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal
8.666/93.
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11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela
administração, quando:

11.2 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

11.3 - A detentora não retirar quaiquer Ordem de serviços, no prazo estabelecido, e a
administração não aceitar sua justificativa;

11.4 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da administração;

11.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução totai ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela administração;

11.6 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

11.7 _ Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela

administração;

11.8 ~ A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

11.9 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

11.10 - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar
impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da
administração quando comprovada a ocorrência de quaiquer das hipóteses previstas no art. 78,
incisos XIII a XVI, da Lei Federai 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

11.11 ■ A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a administração a aplicação das
penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.
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12 - DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

12.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária
consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será
informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

13 - DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

13.1 - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso
a caso, pela secretaria requisitante, a dotação orçamentária será informada por ocasião da
emissão da Nota de Empenho.

14 • DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - Integram e vinculam esta Ata, o editai de CONCORRÊNCIA N° 001/2021 e as propostas
das empresas classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao
presente instrumento. (Art. 55, XI)

14.2 - A administração não está obrigada a adquirir os serviços cujos preços encontram-se
registrados.

14.3 ■ Fica eleito o foro da comarca de Pastos Bons-MA para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente Ata.

14.4 - Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do contrato,
serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a lei n" 8.666/93, e
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. (Art.
55, XII).

Município de Pastos Bons/MA, XX de XXXXXXX de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GERENCIADOR

EMPRESA BENEFICIARIA
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CONCORRÊNCIA N^ 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇAO DE CONHECIMENTO

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-dssinado(s), DECLARA que recebeu
da Prefeitura Municipal de Pastos Bons toda documentação relativa a Concorrência n.<)
XX/2021 - CPL/MA, composta do Edital e seus anexos, e que visitou o local onde se realizará
a obra objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais
dificuldades para a boa execução dos serviços.

Locale data

Nome e assinatura do responsável técnico

OU DECLARAÇAO DE NAO VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA que
recebeu da Prefeitura Municipal de Pastos Bons toda documentação relativa a
Concorrência n.° XX/2021 - CPL/MA, composta do Edital e seus anexos, e que, por
llberalldade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem
conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços,
assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá
utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das
dificuldades a ela Inerentes, com o Intuito de eximir-se de responsabilidades

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
(Identificação e Assinatura dos seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente da Empresa)
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ESTADO DO MARANHAO
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MUNICfPIO MEMBRO DO TERRITÓRIO OA CIDADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

CONCORRÊNCIA 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PUBLICO NO
QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

A  empresa CNPJ ^ n®
sediada (endereço completo), referente a CONCORRÊNCIA N°

001/2021, declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

xxxxxxxxxx (MA), xx de xxxx de 2021.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da empresa, devidamente
identificado)
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E5TAOO DO MAfWNHAO
PMFEmjRA MUNICIPAL OC PASTOS BONS-MA

CNPJ; 05.277.173/0001-75
município membro OO território da aOADANIA CERRADO SUL MARANHENSE

CONCORRÊNCIA 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO IX - RESUMO DA PROPOSTA

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA N® 001/2021 - CPL

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^. a nossa proposta relativa a licitação em
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma 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 definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

C.N.P.J:

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

MÊS BASE: / /

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Atenciosamente,
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CONCORRÊNCIA N^ 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO X - DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS
DO EDITAL

Prezados senhores,

(nome da empresai , CNPJ r\° , sediada em
fendereco comoletol , por intermédio de seu representante legal Sr(a)

, portador(a) da cédula de identidade e do
CPF no , declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos
descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento,
habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total
conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao
caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n®
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

xxxxxxxxxx (MA), xx de xxxx de 2021.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da empresa, devidamente
identificado)
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CONCORRÊNCIA N° 001/2021/CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Prezados senhores,

Eu, (nome do representante legal) , portador(a) da cédula de
identidade n" e do CPF no , residente e domiciliado na

(endereço completo) , declaro sob as penalidades da lei, que a empresa
(nome da empresai , CNPJ n° , está localizada e em pleno

funcionamento na (endereço completo) , cidade de , Estado
do(a) , sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício
do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/Instalações adequadas e compatíveis,
comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Permanente de
Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabiiitação desta
empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas
nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Pastos Bons de qualquer responsabilidade
sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabiiitação
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penai, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n®
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

xxxxxxxxxx (MA), xx de xxxx de 2021.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legai da proponente, em papei timbrado da empresa, devidamente
identificado)
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CONCORRÊNCIA 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO XII - TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO
ENTRE LICtTANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

Prezados senhores,

fnome da empresai , CNPJ n° ,

sediada em (endereço completo! , por intermédio de seu representante
legal Sr(a) , portador(a) da cédula de identidade n®

e do CPF no , declara para fins dos dispostos do editai
da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a

declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política
do

País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam
erradicar

a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, Imorais e antiéticas depende de
um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas
um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as
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pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem
em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente,
na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de Pastos Bons -MA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue
em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido
qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonlal, direta ou indireta, a qualquer
funcionário Prefeitura Municipal de Pastos Bons -MA, nem mesmo para obter decisão favorável
aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja
em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize
qualquer meio Imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipai de
Pastos Bons -MA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício
estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadela
produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto
a

participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Pastos Bons -MA em
qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos
refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente
e

que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em
potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir

as regulamentações pertinentes a valores sócios-amblentais, bem como não contrata pessoas
físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém
plenos poderes e informações para firmá-lo.
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Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitaçãc
desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n®
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

xxxxxxxxxx (MA), xx de xxxx de 2021.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da empresa, devidamente
Identificado)
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CONCORRÊNCIA NO 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Prezados senhores,

(nome da empresa) CNPJ n® ,

sediada em fendereco completo) , por intermédio de seu representante
legai Sr(a) , portador(a) da cédula de identidade n®

e do CPF no , declara sob as penas da lei, que inexiste
qualquer fato, seja suspensão ou Inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser
contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou
Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de
qualquer fato Impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser
contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitaçâo

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

xxxxxxxxxx (MA), xx de xxxx de 2021.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da empresa, devidamente
identificado)
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CONCORRÊNCIA No 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM
SENTENÇA DEFINITIVA

Prezados senhores,

fnome da empresai , CNPJ n® ,

sediada em (endereço completo") , por intermédio de seu representante
iegai Sr(a) , portador(a) da cédula de identidade n"

e do CPF no , declara sob as penas da lei, que esta
empresa [incluindo empresárlo(s), sócio(s), dingente(s), responsável(els) técnlco(s), e/ou
qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] não estão respondendo
processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais,
relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de
quadrilha.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n®
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

xxxxxxxxxx (MA), xx de xxxx de 2021.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da empresa, devidamente
identificado)
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CONCORRÊNCIA 001/2021/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS- MA

ANEXO XV - DECLARAÇÃO DE INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu (representante do Hcitante), portador

da Cédula de Identidade RG r\° e do CPF n" , como representante

devidamente constituído de (identificação do Hcitante), Inscrita no

CNPJ no , doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da

presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penai Brasileiro,

CNPJ no

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira

independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de

fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da

presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da

referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será,

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro

participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida

licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
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(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos

poderes e Informações para firmá-la.

xxxxxxxxxx (MA), xx de xxxx de 2021.

Atenciosamente,

(Assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da empresa, devidamente
identificado)
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