
PRErEITL!RA DE 

SAO JOAO 
DOS PATOS 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA 

Avenida Getulio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

Secretaria Municipal de Educagao 

TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 

REGIDO PELA LEI N. 8.666/93 E SUAS ALTERAcOES, LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, LEI COMPLEMENTAR N° 
147/2014, LEI COMPLEMENTAR N° 155/2016 E DECRETO FEDERAL N° 9.412/2018 E DEMAIS LEGISLAcOES 
PERTINENTES. 

ORGAO INTERESSADO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 

1808018/2021 

TIPO DE LICITAcAO: 

MENOR PRE~O 

REGIME DE EXECUcAO: 

Execucao Indireta par prego global 

OBJETO: 
Contratacao de empresa especializada para a Reforma das Escolas Raimundo Noleto de Sousa e Carmelita 
Cipriano Guimaraes no Municipio de Sao Joao dos Patos/MA. 

Valor Estimado Total: R$ 678.419,84 (Seiscentos e setenta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e 
quatro centavos). 

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREtrOS E 
DOCUMENTAcAO DE HABILITAcAO: 

LOCAL: Sala de Licita4oes da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, localizada na Av. Getulio Vargas, 135, 
Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA. 

DATA: 27/09/2021 (Abertura da Sessao) 
HORA: 09:00hs (nove Horas) horario local. 

SE NO DIA SUPRACITADO NAO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INICIO DA ABERTURA DOS 
ENVELOPES REFERENTES A ESTA TOMADA DE PRE~OS SERAO REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA UTIL DE 
FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, QUE SE SEGUIR. 

DIA, HORARIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAcAO PARA OBTENcAO DO EDITAL. 

DIA: Segunda a Sexta-feira 
HORARIO: das 08:00hs as 13:00hs (horario local). 
LOCAL: Sala de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, localizada na Sala de Licitacoes da 
Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, localizada na Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao 
Joao dos Patos/MA. 
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MINUTA DE EDITAL 

TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 

A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, por intermedio da Secretaria Municipal de Administra4ao, torna 
publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar no dia 27 de setembro de 2021, as 09h:00min, 
na sala de sessao da Comissao Permanente de Licita4ao — CPL, localizada na Av. Getulio Vargas, 135, Centro -
CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, a licitacao na modalidade TOMADA DE PRE~OS n° 11/2021, na forma 
de execucao indireta, sob regime de empreitada por PRE~O GLOBAL, do tipo MENOR PREcO, instaurada por 
meio do processo administrativo n° 1808018/2021, devidamente autorizado, regida pela Lei Federal n9
8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n° 155/2016, 
Decreto Federal n° 9.412/2018 e demais legislacoes pertinentes, bem como pelas disposigoes deste Edital . 

No dia, hora e local acima indicado, a Comissao recebera os envelopes contendo a documentacao de 
habilitacao e proposta de pregos dos licitantes interessados e dara inicio a abertura da sessao publica. 

1. OBJETO 

1.1. Contratagao de empresa especializada para a Reforma das Escolas Raimundo Noleto de Sousa e 
Carmelita Cipriano Guimaraes no Municipio de Sao Joao dos Patos/MA, conforme, conforme especifica4oes e 
condigoes no ANEXO I do presente Edital (PROJETO BASICO). 

1.2. O valor total maximo desta licita4ao e de R$ 678.419,84 (Seiscentos a setenta a oito mil quatrocentos e 
dezenove reais a oitenta a quatro centavos), conforme planilhas orcamentarias, parte integrante do Projeto 
Basico — ANEXO I do presente Edital. 

1.4. 0 prazo de execugao do objeto e de 03 (tres) meses, a contar do recebimento da Ordem de Servigo. 

2. IMPUGNAcAO AO EDITAL 

2.1. Qualquer cidadao podera impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicacao da Lei, devendo 
protocolar o pedido em ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes 
"Documentacao" e "Proposta", devendo a Comissao Permanente de Licitacao julgar e responder a impugna4ao 
em ate 03 (tres) digs uteis. 

2.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos 
Patos, o l icitante que nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a data marcada para recebimento dos 
envelopes "Documentagao" e "Proposta", apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipotese em 
que tal comunicacao nao tera efeito de recurso. 

2.3. A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar desta Licitagao, ate o 
transito em julgado da decisao a ela pertinente, sendo-Ihe defeso oferecer impugnacao fora do prazo 
estabelecido no § 29 do art. 41 da Lei n. 9 8.666/93. 

2.4. A impugnacao interposta devera ser entregue no Servico de Protocolo da Prefeitura Municipal de Sao Joao 
dos Patos/MA, mediante registro no l ivro de protocolo, ou em segunda via, no horario das 8:00hs as 13:00hs 
(horario local). 

3. CONDIcOES DE PARTICIPAcAO 

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestara garantia para habilita4ao, em favor da Prefeitura 
Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, CNPJ n9 06.089.668/0001-33, em valor correspondente a 1% (um por 
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cento) do total orcado da contrata4ao, em caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia 
ou fianga bancaria, conforme disposto no "caput" e § 1° do Art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93. 

a) Caucao em dinheiro ou Titulos da Divida Publica 

a.1 Se a opcao da garantia for Titulo da Divida Publica, ester deverao ser emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de l iquida4ao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil 

e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministerio da Fazenda. 

a.2 Se a opcao da garantia for Caucao em Dinheiro, o deposito do valor correspondente a garantia devera ser 
efetuado em conta corrente da P M SAO JOAO PATOS MA ISS - Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, 
Estado do Maranhao na CONTA CORRENTE: 13.021-4, AGENCIA: 0603-3, P M SAO JOAO PATOS MA 155, 
BANCO DO BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apolice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao, 
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente clausula de atualiza4ao financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no minimo 120 
(cento e vinte) digs, acompanhada da certidao de regularidade da emitente. 

c) Fian4a Bancaria, mediante entrega da competente carta de fianca bancaria, no original, emitida por entidade 
em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao, 
devendo conter expressamente Clausula de atualiza4ao financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no minimo 120 (cento e vinte) digs. 

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, devera estar contida no Envelope n. 01 Documentos de 
Habilitacao. 

3.2. A licitante interessada em participar desta TOMADA DE PRE~OS devera: 

3.3. Alem das vedaci es previstas no Art. 9° da Lei n° 8.666/93, nao poderao participar, direta ou 
indiretamente, desta licitagao: 

3.3.1. Empresa que se encontra sob falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial que impossibilite o 
cumprimento do contrato, concurso de credores, dissolucao ou liquidagao. 

3.1.1.1 Somente sera aceita a participacao de empresa em recuperacao judicial e extrajudicial, desde que 
apresente o Plano de Recuperacao homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo de 
atendimento a todos os requisitos de habitacao economico-financeira estabelecidos no edital. 

3.3.2. Empresas em regime de consorcio, qualquer que seja sua forma de constituigao, pessoas juridicas que 
explorem ramo de atividade incompativel com o objeto desta licitagao e com socios comuns concorrendo 
entre si, empresas estrangeiras que no funcionem no pals, nem aqueles que tenham sido declarados 
inidoneos para licitar ou contratar com a Administragao Publica ou punidos com suspensao do direito de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA. 

3.3.3. Cooperativas de mao-de-obra tendo em vista que a execucao do objeto desta licitagao demanda a 
prestacao de servicos de forma habitual e pessoal, mediante subordinacao hierarquica do trabalhador a 
empresa contratada. 

3.4. A simples apresenta4ao da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos que impegam a 
sua participa4ao, eximindo assim a Comissao de Licitagao do disposto no art. 97 da Lei n° 8.666/93. 
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4. CREDENCIAMENTO 

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitacao, alem dos envelopes, deverao 
apresentar junto a Comissao de Licitacao, no inicio dos trabalhos, credencial do seu representante legal, corn a 
respectiva qualificacao civil, que tanto podera ser procuracao passada por Instrumento Publico, quanto por 
Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa corn firma reconhecida, nos termos do modelo do 
Anexo II deste Edital. 

4.1.1. O instrumento de credenciamento devera estar acompanhado de copia do Ato Constitutivo ou Contrato 
Social da empresa, que identifiquem seus socios a estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigacoes em decorrencia de tal investidura. 

4.1.2. O credenciamento 6 facultativo, poram sua ausencia impedira que o representante da licitante se 
manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatdrio. 

4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu socio ou dirigente, se credenciara comprovando esta 
qualidade atraves do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado de documento de 
identidade. 

4.1.4. Original ou copia autenticada da carteira de identidade do representante. 

4.1.5. Comprovante de Inscricao do CPF do representante. 

4.1.6. A Microempresa a Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto 
na Lei Complementar n° 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente corn o documento de 
credenciamento, a declaracao de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar, 
conforme Anexo III. 
4.1.6.1. A declaracao mencionada no subitem 4.1.6 tern presuncao relativa de veracidade, podendo ser 
contestada por qualquer interessado, que tera o onus de comprovar suas alegacoes. 

4.1.7. Nenhuma pessoa natural podera representar mais de uma licitante. 

4.1.8. No serao consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-simile. 

4.2. Os documentos necessarios ao credenciamento poderao ser apresentados em original, por qualquer 
processo de copia, desde que autenticada por Cartorio competente ou por membro da Comissao, ou por 
publicacao em orgao de Imprensa Oficial. 

4.3. Nao sera admitida a participacao de 02 (dois) representantes para a mesma empresa a nem de um mesmo 
representante para mais de uma empresa. 

4.4. Na hipotese de suspensao dos trabalhos, a licitante sera representada na sessao de reabertura pelo 
mesmo ou em caso de novo representante, este deverfi atender as exigencias previstas no item 4. 

4.5. No sera aceita, em qualquer hipotese, a participacao de licitante retardataria, exceto como ouvinte. 

5. DOCUMENTAcAO E PROPOSTA 

5.1. No dia, hors a local indicados no preambulo deste Edital, os interessados entregarao, atraves de seu 
representante legal ou pessoa credenciada, a Comissao, devidamente lacrados, 02 (dois) envelopes, a saber: 
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ENVELOPE N° 01 - corn as seguintes indicacoes obrigatorias na parte externa: 
Nome e endereco do l icitante 
TOMADA DE PRE~OS n9 11/2021 — Data: 27/09/2021. 
"DOCUMENTOS DE HABILITAcAO" 

ENVELOPE N° 02 - corn as seguintes indicacoes obrigatorias na parte externa: 
Nome e endere4o do l icitante 
TOMADA DE PRE~OS n° 11/2021— Data: 27/09/2021. 
"PROPOSTA DE PRErOS" 

5.1.1. As empresas poderao enviar seus envelopes atraves de remessa postal atraves do endereco Avenida 
Getulio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 — Sao Joao dos Patos/MA. 

5.2. DOCUMENTAcAO DE HABILITAcAO: 

A documentacao de habilitacao devera ser apresentada em original ou em qualquer processo de copia 
autenticada por Cartorio, membro da Comissao ou publica4ao em orgao de imprensa oficial, excetuando-se os 
emitidos pela Internet, cuja validacao esteja condicionada a sua verificacao no respectivo Sltio, que poderao 
ser apresentados em copia simples, os seguintes documentos: 

5.2.1. HABILITAcAO JURIDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, corn todas as suas eventuais altera4oes, ou ato 
constitutivo consolidado, corn todas suas altera4oes posteriores, devidamente registrados na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por awes, 
acompanhado de documentos de elei4ao de seus atuais administradores; 

c) Inscri4ao do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em 
exercicio e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Juridicas; 

d) Decreto de autoriza4ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
pals e ato de registro ou autorizacao para funcionamento, expedido pelo orgao competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

e) Original ou copia autenticada da carteira de identidade de todos os socios ou proprietario da empresa. 

f) Comprovante de Inscricao do CPF dos socios ou proprietario da empresa. 

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ); 

b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao 
domicilio ou sede do l icitante; 

c) Prova de regularidade corn a Fazenda Publica Federal a Seguridade Social, mediante apresentacao da: 

Prova de regularidade corn a Fazenda Publica Federal e Seguridade Social, Pessoa Juridica, mediante 
apresenta4ao da: Certidao de Debitos Relativos a Creditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da 
Uniao, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014. 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda Publica Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante 
apresenta4ao da: 

a. Certidao Negativa de Debitos, ou Certidao Positiva corn efeitos de Negativa; 
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b. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva corn efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa. 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda Municipal, atraves de: 

a. Certidao Negativa de Debitos Fiscais; 

b. Certidao Negativa de Inscrigao de Debitos na Divida Ativa. 

f) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Economica Federal — CEF, comprovando 

a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo. 

Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao 

de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas — CNDT. 

--~ 5.2.3. QUALIFICAcAO TECNICA: 

a) Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA; 

b) Certificado de Registro do responsavel tecnico da licitante (engenheiro civil) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia — CREA; 

c) Certidao de Acervo tecnico, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA, onde 
devera Constar o nome do profissional, comprovando a execugao dos servigos de caracteristicas 
semelhantes realizados pelo mesmo, acompanhado pelo atestado de capacidade tecnica registrado no 
CREA. 

d) A comprovanao do vinculo empregaticio do Responsavel Tecnico sera feita mediante copia do Contrato 
de Prestagao de Servigos, que demonstre a identificagao do profissional, ou mediante Certidao do CREA, 
devidamente atualizada. 

e) Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovando sera feita atraves do Ato 
Constitutivo da mesma ou Certidao do CREA, devidamente atualizados. 

f) Declaragao do licitante, na forma do ANEXO IV, indicando o responsavel tecnico pela execucao do 

objeto desta licitagao; 

g) 

fl) a empresa contratada para execugao do objeto desta licitagao, somente podera substituir o 
responsavel tecnico por novo profissional, corn a previa e escrita anuencia da Prefeitura Municipal 
de Sao Joao dos Patos mediante a apresentagao de acervo tecnico comprovando que possui 
experiencia profissional equivalente ou superior. 

f.2) a declaragao de que trata o item f, devera ser assinada pelo responsavel da empresa, bem como 
pelo responsavel tecnico. 

Atestado de Capacidade Tecnica-operational, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou 
privado, que comprove que a empresa executou servigos pertinentes ao obejeto da licitagao. 0 
atestado devera estar acompanhado de planilhas que contenham as parcelas de major relevancia do 
objeto da l icitagao. 

h) Declaragao formal a expressa da licitante, que disponibilizara equipe tecnica assim como instalagoes, 
maquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagao. 

i) Declaragao de que tomou conhecimento das condigoes em que se desenvolverao os trabalhos, 
conforme modelo de Declaragao constante do ANEXO V deste Edital, em papel timbrado da empresa, 
assinada pelo seu representante legal devidamente identificado, informando, sob as penalidades da 
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lei, que tern pleno conhecimento das condicoes a peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, 
diante do conhecimento das especificacoes tecnicas definidas no Projeto Basico, anexo a este edital, e 
que assume total responsabilidade por esse fato a que nao utilizara deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avencas tecnicas ou financeiras corn a Prefeitura Municipal de 
Sao Joao dos Patos/MA. 

j) Declaracao do licitante, na forma do ANEXO VII, de que esta de acordo a se submete 
incondicionalmente as disposicoes deste Edital bem como as da Lei Federal n° 8.666/1993 a suas 
alteracoes. 

5 2.4. QUALIFICAcAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanco patrimonial a demonstraSoes contabeis do ultimo exercicio social (balanco, termo de 
abertura a encerramento, ORE a notas explicativas), já exigiveis a apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos 
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (tres) meses da data de 
apresentadoo da proposta. 

a.1) serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial a demonstra4oes 
contabeis assim apresentados: 

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anonima): 

• Publicados em Diario Oficial; ou 
• Publicados em jornal de grande circulacao; ou 
• Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicllio do 

licitante. 

a.1.2) sociedades por cots de responsabilidade limitada (LTDA): 

• Por fotocopia do livro Diario, inclusive corn os Termos de Abertura a de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicllio do licitante ou em 
outro orgao equivalente; ou 

• Por fotocopia do Balanco a das Demonstracoes Contabeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicllio do licitante. 

a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso: 

• Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicllio do licitante; 

a.1.4) o balanco patrimonial a as demonstracoes contabeis deverao estar assinadas por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade; 

a.1.5) As empresas corn patrimonio liquido superior a R$ 2 milhoes, deverao apresentar a 
DFC, conforme previsto no Art. 176, inciso IV da Lei n° 11.638/2007. 

a.2) A boa situacao financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral 
(SG) a Liquidez Corrente (LC), que deverao apresentar o valor minimo igual a 1 (um), resultantes 
da aplica4ao das seguintes formulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
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SG= ATIVO TOTAL 

unrcef ( 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

a.2.1) As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao 
balanco; 

a.3) se necessaria a atualizacao do balanco e do capital social, devera ser apresentado, 
juntamente com as documentos em aprego, o memorial de calculo correspondente. 

b) Certidao negativa de falencia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, emitida 
ate 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando nao vier expresso o prazo 
de validade. 

b.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhao que no a de Sao Joao dos Patos/MA e 
em outros Estados da Federagao deverao apresentar, juntamente com as certidoes negativas exigidas, 
declaragao passada pelo Forum Judicial de sua sede, indicando quaffs as Cartorios ou Oficios de Registros 
que controlam a distribuidoo de falencia e concordata, salvo se vier expresso na certidao. 

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAcAO: 

a) Declaragao da Empresa Licitante, conforme modelo Anexo XIV, assinada pelo titular da empresa ou pessoa 
legalmente habilitada, comprovando a delegacao de poderes para faze-lo em name da empresa, 
claramente afirmando: 

a.1) estar ciente das condi4oes desta l icitacao e que assume responsabilidade pela autenticidade de 
todos os documentos apresentados; 

a.2) que executara as servigos de acordo com o projeto basico e as especificagoes tecnicas fornecidas 
pela Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao, disponibilizando pessoal 
tecnico especializado e que tomara todos as medidas para assegurar um controle de qualidade 
adequado; 

a.3) que participarao efetivamente da execu4ao dos servigo(s) profissional(is) indicado(s) para fins de 
comprovagao de qualificacao tecnica, admitindo-se a substituicao par profissional de experiencia 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA; 

b) Declaracao da inexistencia de fato impeditivo da sua habilitacao, conforme modelo do Anexo XV deste 
Edital 

c) Declaracao do licitante, na forma do ANEXO VIII, de que nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado 
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho salvo na condicao de aprendiz a partir dos 14 (catorze) anos, cumprindo o disposto no 
inciso XXXIII, art.7°, da Constituicao Federal de 1988, acompanhada da certidao negativa de infracao a 
legislacao de protecao ao trabalho, expedida pela Secretaria de Inspe4ao do Trabalho. 

d) Certidoes Simplificada e Especifica expedida pela Junta Comercial do Estado domicilio da sede da licitante, 
acompanhada da certidao de inteiro tear. 

5.2.6. A autentica4ao de copias de documentos pela Comissao Permanente de Licitagao - CPL podera ser 
efetuada ano dia da sessao, mediante a apresentadoo dos originais para confronto. 

5.2.7. Para a habilita4ao, as ME e EPP deverao apresentar toda a documenta4ao exigida que sera devidamente 
conferida pela Comissao. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera 
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assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo initial correspondera ao momenta em que o 
proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogavel par igual periodo, para a regularizacao 
da documenta4ao. 

5.3. PROPOSTA 

5.3.1. O envelope n° 02 contera, em 01 (uma) via, proposta impressa em papel timbrado do l icitante, na lingua 
partuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e devera canter: 

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposta no ANEXO IX do Edital, indicado em moeda 
carrente national, expresso em algarismos e par extenso, inclusas todas as despesas necessarias a 
execugao completa do objeto ora licitado; 

b) Planilha Orcamentaria, de acordo as planilhas constantes do Projeto Basico - ANEXO I do Edital, cam 
precos unitarios, parciais e totals; 

c) Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo cam cronograma constante do Projeto Basico - ANEXO I do 
Edital; 

d) O prazo de execucao do objeto e de 03 (tres) meses, a cantar do recebimento da Ordem de Servicos. 

e) Praza de validade da proposta de, no minima, 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 39, da Lei Federal n9 8.666/1993; 

f) Composicao de BDI, conforme modelo apresentado no Anexo XII, ou modelo proprio desde que 
contenha todas as informacoes solicitadas. 

f.1) O BDI, que incidira sabre o somatorio dos custos totals de cada item de servico, devera estar 
apresentado a parte, ao final da planilha, sendo all necessariamente detalhada sua composi4ao. 

f.2) Cada licitante apresentara sua composigao de BDI cam base em formula sugerida no Anexo XIII, 
levando em conta que nesta taxa deverao estar considerados, alem dos impostas, as despesas 
indiretas nao explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro. 

Composicao de Encargos Sociais — conforme modelo sugerido no Anexo XIII ou modelo proprio desde 
que contenha todas as informapoes solicitadas. 

g) 

g.1) Os itens constantes no anexo Modelo de Camposicaa de encargos sociais nao so exaustivos, 
logo, a planilha a ser apresentada devera ser aquela que corresponda aos encargos da empresa 
l icitante. 
h) Composigao de Pregas Unitarios. 
i) Curva ABC 

5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alineas "b", "c", "f" a "g" a "h", serao assinados pelo representante legal 
da empresa a responsavel tecnico indicado no item 5.2.3, alinea "b" do presente Edital, conforme determina 
a Lei Federal n9 5.194, de 24 de dezembra de 1966, e Resolugao n9 282/CONFEA, de 24 de agosto de 1983. 

5.3.2. Em caso de erro de calculo na planilha ou divergencia entre o total da proposta em algarismos e par 
extenso prevalecera sempre o valor correto, apurado pela Camissao, tomando-se par base as quantitativas 
constantes da planilha orcamentaria do ANEXO I deste Edital e as precos unitarios propostas pela licitante. 

5.3.3. Nao sera consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem coma aquelas que cantiverem 
rasuras, emendas, borroes au entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, principalmente em rela4ao a precos 
unitarios. 

5.3.3.1. Para as fins deste item, entende-se coma: 
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a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) grafico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) de modo 
que sua leitura se tome impossivel ou incompreensivel; 

b) Emenda: alteragao ou modificagao do que ja foi escrito; 

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espagamento entre uma e outra linha do texto da 
proposta. 

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratagao caso the seja adjudicado o 
objeto. 

5.3.5. No se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no Edital, nem prego ou vantagem 
baseada nas ofertas das demais licitantes. 

5.3.6. Considerar-se-a que os pregos fixados pela l icitante so completos e suficientes para assegurar a justa 
remuneragao do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu titulo ou 
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de viagem, locomogao, estadia, 
al imentagao e quaisquer outras, segundo a legislagao em vigor. 

5.3.7. Considera-se sempre que a l icitante dispoe da total idade dos conhecimentos tecnicos, gerenciais e 
administrativos e dos meios de produgao necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servigos para a 
realizagao do objeto, a qual devera mobi lizar e empregar corn eficiencia e eficacia no cumprimento do Contrato 
que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos valores contratados pela substituigao de metodos e 
meios de produgao incompativeis corn o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qual idade 
requeridos. 

5.3.8. As composigoes de custos unitarios elaboradas pela Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA sao 
instrumentos para a elaboragao do orgamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composigoes de 
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao 
do servigo de acordo corn a especificagao tecnica. Nao podera haver nenhum pleito de alteragao de valores do 
CONTRATADO em fungao das composigoes apresentadas pela contratante. 

5.3.9. Em circunstancias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos podera sol icitar 
as 

licitantes a prorrogagao do prazo de vasdade das propostas, sendo facultado 
a 

licitante aceitar ou recusar. 
Tanto a sol icitagao da prorrogagao quanto a resposta da licitante deverao ser expresses. 

5.3.10. As l icitantes deverao apresentar as propostas de pregos corn o mesmo CNPJ constante nos documentos 
de Habi l itagao. 

5.3.11. Caso os prazos nao estejam expressamente indicados na proposta ou estejam superiores ao indicado 
neste edital, prevalecera o estabelecido neste. 

6. DO JULGAMENTO 

6.1. Julgamento da Habilitagao 

6.1.1. O julgamento iniciar-se-a corn a abertura do envelope n° 1, contendo as documentos de habi litagao, os 
quais poderao ser anal isados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela Comissao Permanente de Licitagao, 
podendo aquelas, inclusive, apresentar alegagoes sobre a documentagao das demais l icitantes. 

6.1.2. Apos a apreciagao dos documentos, a Comissao declarara habi l itadas as licitantes que apresentaram os 
documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que nao atenderam a essas exigencias. 

6.1.3. Constatada falsidade em declaragao ou documentagao, apos diligencia pela Comissao Permanente de 
Licitagao, a l icitante sera inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sera prejuizo de outras penal idades. 
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6.1.4. Havendo restri4ao na comprova4ao da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, serao adotados os procedimentos previstos no Art. 43, §1° da Lei Complementar n°. 123/2006. 

6.1.5. Proferida a decisao, as licitantes poderao, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que 
constare em ata, procedendo-se a abertura do envelope n.° 02 das concorrentes habilitadas. 

6.1.6. Nao havendo desistencia do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5, a Comissao suspenders a 
sessao, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos ate entao executados e comunicare, por escrito, corn 
antecedencia minima de 48 horas, as licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa 
hipotese, os envelopes n.9 02, devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerao ate que se 
reabra a sessao, sob a guarda e responsabilidade da Comissao Permanente de Licitacao. 

6.1.7. Ao final da fase de habilitadao, serao devolvidos, fechados, os envelopes contendo as propostas de 
pre4os as empresas inabilitadas. 

6.1.8. Envelopes nao reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicacao, serao destruidos, 
independentemente de notificacao a interessada. 

6.1.9. Quando Codas as licitantes forem inabilitadas, a Comissao podera, a seu criterio, fixar o prazo de 08 (oito) 
dias ateis para a apresentagao de nova documenta4ao ou de novas propostas escoimadas das causas que 
ensejaram a inabilitacao, conforme disposto no §3, do art. 48, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

6.2. Julgamento das Propostas 

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitadao, serao abertos os Envelopes n° 02 apenas das licitantes habilitadas, 
sendo divulgadas as licitantes presentee, as condicoes oferecidas pelas participantes habilitadas, e facultada a 
verifica4ao das propostas destas as licitantes presentes para manifestacao. 

6.2.2. O julgamento das propostas sera levado a efeito pela Comissao Permanente de Licitacao, considerando o 
criterio de MENOR PRE~O GLOBAL, entre as l icitantes que cumprirem integralmente as exigencias dente edital 
desde que nenhum prepo unitario da planilha orcamenteria da licitante seja superior aos prepos meximos 
estabelecidos na planilha orcamentsria da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, constante no Anexo 
I deste Edital. 

6.2.3. Verificando-se discordancia entre o preco unitario e o total do item, prevalecera o primeiro, sendo 
corrigido o prego total; ocorrendo divergencia entre o valor constante da Composicao de Custos unitsrios do 
servico e o expresso na Planilha Orcamentsria, prevalecera o primeiro; ocorrendo divergencia entre os valores 
numericos e os por extenso predominarao as altimos. Se a licitante nao aceitar a corre4ao de tais erros, sua 
proposta sera desclassificada. 

6.2.4. A licitante assume os precos ofertados na sua proposta para cada servigo, etapa e o total do servi4o e se 
obriga a execute-los integralmente pelo preco ofertado, no tendo direito a aditivos, de precos por 
divergencies das quantidades constantes na planilha da sua proposta corn as dimensoes, cotas de nivel e 
volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo corn as especificacoes dos materiais. 

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de pregos entre dual ou mais propostas e, conferido o direito de 
preferencia previsto no art. 3°, § 2° da Lei n.° 8.666/93, ainda permanecer o empate, sera efetuado sorteio em 
ato pablico, para o qual todas as licitantes serao convocadas. 

6.2.6. No caso de empate previsto na LC n° 123/06, assim considerado quando as propostas apresentadas pelas 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores em ate 10 % (dez por cento) da 
proposta classificada em primeiro lugar, sera concedido o direito de preferencia, no prazo de 20 minutos, nos 
termos do Art. 44, §1° e Art. 45, Inciso I da Lei Complementar n° 123/2006. 

6.2.7. Serao desclassificadas as propostas que: 
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6.2.7.1. Apos analise, corn base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.9 8.666/93: 

a) Nao atendam as exigencias deste edital; 

b) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou corn pregos manifestamente inexequiveis, 
assim considerados aqueles que no venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentagao 
que comprove que os custos dos insumos so coerentes corn os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade so compativeis corn a execugao do objeto; 

c) Apresentarem pregos unitarios superiores aos constantes na planilha orgamentaria constante do Anexo I do 
Presente Edital; 

6.2.7.2. O onus da prova da exequibilidade dos pregos cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo 
-^ determinado pela Comissao Permanente de Licitagao. 

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela 
Administragao; ou 

b) valor orgado pela Administragao. 

6.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3, cujo valor global da proposta for inferior a 80% 
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens a e b, sera exigida, para assinatura do 
contrato, prestagao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93, 
igual a diferenga entre o valor resultante do item 6.2.7.3 e o valor da correspondente proposta. 

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todos as propostas forem desclassificadas, a Comissao 
Permanente de Licitagao podera fixar o prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentagao, pelos l icitantes, de 
nova documentagao ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitagao ou desclassificagao. 

6.2.7.6. E facultada a Comissao de Licitagao, em qualquer fase da l icitagao, a promogao de diligencia destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de documento; 

6.2.7.7. Sera declarada vencedora a l icitante que oferecer o menor prego global, dentro das condigoes exigidas 
neste Edital; 

6.2.7.8. Colocar-se-ao a disposigao dos interessados o resultado da licitagao e os mapas de apuragao e 
classificadoo elaborados segundo a ordem crescente de prego global; 

7. ADJUDICAcAO E HOMOLOGAcAO 

7.1. O resultado desta licitagao sera divulgado de acordo corn o que estabelece o § 1° do art. 109 da Lei Federal 
n° 8.666/1993. 

7.2. No havendo interposigao de recurso quanto ao resultado da licitagao, ou apos o seu julgamento, sera 
lavrada Ata circunstanciada, cabendo a Comissao Permanente de Licitagao adjudicar o objeto da licitagao 
globalmente ao vencedor, submetendo tal decisao a Autoridade Superior do Municipio de Sao Joao dos Patos, 
Estado do Maranhao para, se for o caso, proceder a homologagao. 

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, podera revogar a licitagao por razoes 
de interesse publico, devendo anula-la, de officio ou por provocagao de terceiros, quando o motivo assim 
justificar. 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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8.1. Dos atos da Administragao referentes a esta licitacao cabem: 

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) digs uteis, a contar da intimagao do ato ou lavratura da Ata, nos casos de: 

a) Habilitacao ou inabilitagao do l icitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulacao ou revogagao da licitagao. 

8.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacao da decisao relacionada corn o objeto da 
licitagao, de que nao caiba recurso hierarquico; 

8.1.3. Pedido de reconsideracao de decisao da autoridade superior da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos 

Patos, na hipotese do § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) digs uteis da intimacao 
do ato 

8.2. O recurso sera dirigido a autoridade superior por intermedio da que praticou o ato recorrido. 

9. CONTRATAcAO E ORDEM DE SERVI~OS 

9.1. Autorizada a contratacao, a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA convocara a licitante 
vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execugao do objeto da presente licitagao, nos termos da 
minuta do contrato constante do Anexo XI deste Edital . 

9.2. A licitante vencedora tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da convocagao, para assinar o Contrato, 
o qual podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela l icitante vencedora durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Sao Joao dos 
Patos/MA. 

9.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido no item 9.2, 
caracteriza o desatendimento total da obrigacao por ele assumida, acarretando a nulidade da adjudicacao, 
sujeitando-o as penalidades cabiveis, caso em que a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos convocara, 
segundo a ordem de classificacao, outras licitantes, mantidas as cotacoes da licitante vencedora, se nao decidir 
proceder a nova licitagao. 

9.4. A vigencia do contrato, bem como os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao e de entrega, 
poderao ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no art. 57 da Lei n° 
8.666/93. 

9.5. A solicitacao de prorrogacao devera ser formulada por escrito e encaminhada corn antecedencia minima 
de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento comprobatorio do alegado pela Contratada. 

9.6. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que 
se fizerem nos servigos, servicos ou compras, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

9.7. A CONTRATADA e obrigada a manter, durance toda a execugao do contrato, as condicoes de habilitacao e 
qualificagao exigidas na licitagao. 

9.8. O prazo para a execugao dos servicos sera de acordo corn o subitem 5.3.1, letra "d" do presente Edital, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Servicos. 

9.9. O prazo de vigencia do contrato sera ate 31 de dezembro do exercicio vigente. 

10. DA FISCALIZAcAO DOS SERVI~OS 
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10.1. Sem prejuizo da plena responsabi lidade da Contratada, o contrato sera fiscalizado pela Prefeitura 
Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, atraves de equipe composta de engenheiros, arquitetos e tecnicos 
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, para acompanhar a 
realizagao dos servigos. 

10.2. Durante a vigencia deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito pela Administra4ao, para 
represents-lo. 

10.3. As atribui4oes da fiscaliza4ao do contrato so aquelas previstas neste edital e seus anexos, alem das 
estabelecidas na legisla4ao em vigor. 

10.4. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do Fiscal, deverao ser solicitadas a seus 
superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes. 

10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo corn 
o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria, bem como adotar as providencias e exercer as 
competencias da FISCALIZAcAO previstas neste Edital e seus anexos. 

11. PAGAMENTO 

11.1. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancsria emitida em nome do proponente vencedor, 
para credito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente national, em ate 30 (trinta) dias, contados 
da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida corn base na medigao previamente 
aprovada pela Fiscalizagao. 

11.2. As medigoes serao realizadas a cada 30 dias corridos de servigos, sendo considerado o inicio da contagem 
do prazo a data de recebimento da ordem de servigo. 

11.3. A contratada devera dar entrada no boletim de medico dos servigos executados corn base no 
cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos - MA, 
acompanhada da solicitagao de pagamento (Anexo X), e das certidoes negativas de debito junto ao INSS, FGTS, 
Certidoes Estaduais e Municipais, Fazenda Federal e Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas, para anslise e 
ateste da Fiscalizagao, sendo aberto um processo administrativo especifico para as pagamentos relativos ao 
contrato. 

11.4. A aprovagao da medico devera ser efetuada pela Prefeitura de Sao Joao dos Patos por meio do setor 
competente no prazo rnsximo de 5(cinco) dial a contar da data de entrada no protocolo desta Prefeitura 
Municipal do boletim de medico dos servigos executados. 

11.5. Aprovada a medico, a Contratada sera convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos autos 
da sua Nota Fiscal em duas vias, que sera encaminhada a Secretaria Municipal de Finangas, para que conduza o 
processo de pagamento. 

11.6. Alem dos documentos exigidos no item 11.3, para a primeira medigao do servigo, deverao ser juntados 
ainda as seguintes documentos: 

a) Registro no CREA/MA (Anotagao de Responsabilidade Tecnica — ART); 

b) Uma copia do Contrato; 

c) Uma copia da planilha orgamentaria; 

d) Uma copia da ordem de servigo; 

11.7. A ultima medigao somente sera paga apos o recebimento provisorio do servigo objeto desta licitagao e 
contra a apresentagao das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como do Certificado de Regularidade junto 
ao FGTS e a Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas, Certidoes Estaduais e Municipais. 
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11.8. No valor da nota fiscal, já deverao estar descontadas as eventuais multas e outros descontos decorrentes 
de retengoes de valores previstos no contrato, se for o caso. 

11.9. Os servigos executados que caracterizarem adiantamento de servigos, em relagao ao cronograma fisico-
financeiro aprovado, nao representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, podendo no 
entanto serem pagos, a criterio exclusivo da Administragao e mediante disponibil idade financeira. 

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagao financeira devida pelo CONTRATANTE, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a aplicagao da 
seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
Onde: 
EM = Encargos moratorios; 
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Indite de atualizagao financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100) I = (6/100) 1 = 0,0001644 

365 365 
TX = Percentual da taxa anual = 2%. 

11.11. A atualizagao financeira prevista nesta clausula, se for o caso, sera incluida na fatura/nota fiscal seguinte 
ao da ocorrencia. 

11.12. Nao sera aplicada a taxa de atualizagao financeira prevista no subitem 11.10 acima, quando o atraso de 
pagamento se der em fungao de atrasos na liberagao dos recursos pelo orgao concedente responsavel pela 
transferencia dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente l icitagao. 

12. INADIMPLEMENTO E SANcOES 

12.1. A inexecugao partial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na 
Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido a agao ou a omissao da CONTRATADA, relativamente as 
obrigagoes contratuais em questao, torna passivel a aplicagao das sangoes previstos na legislagao vigente e 
nesse contrato, observando-se o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertencia; 

b) multa; 

c) suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar corn a Prefeitura Municipal 
de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Publica. 

12.2. Podera ser aplicada a sangao de advertencia nas seguintes condigoes: 

a) descumprimento partial das obrigagoes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagoes que 
ameacem a qualidade dos servigos, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que nao caiba a aplicagao 
de sangao mais grave; 

b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Prefeitura 
Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, a criterio do Fiscal do Contrato, desde que nao caiba a aplicagao de 
sangao mais grave; 

c) na primeira ocorrencia das infragoes relacionadas na Tabela 1 abaixo; 
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d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos servigos de ate 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado pela 
FISCALIZAcAO. 

12.3. Podera ser aplicada multa nas seguintes condigoes: 

a) Caso haja a inexecugao partial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual ou R$ 22.000,00, o que for maior. Para inexecucao total, a multa aplicada sera de ate 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execugao do objeto sera aplicada a multa 
correspondente a R$ 0,05% (cinco centesimos por cento) por dia de atraso. 

12.4. Podera ser configurada a inexecusao parcial do objeto quando: 

12.4.a.1. Ocorrer atraso injustificado dos servigos por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais. 

12.5. Podera ser configurada a inexecucao total do objeto quando o adjudicatario se recusar a assinar o 
contrato ou receber a ordem de servigo e ainda quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por 
mais de 30 (trinta) dial apos a emissao da ordem de servigo. 

12.6. Podera ser configurado atraso injustificado na execugao dos servigos, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos servigos por prazo superior a 5 (cinco) digs e inferior a 30 (trinta) dias. Apos o 
trigesimo dia de atraso e a criterio da Administragao, podera ser considerada inexecugao parcial da obrigagao 
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga. 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e no contrato. 

12.7. Cabera ainda a Contratada, nos casos de reincidencia nas infragoes previstas na Tabela 1, as multas 
previstas na Tabela 2 abaixo: 

TABELA 1 
I N FRAcAO 

ITEM DESCRIcAO 
G RAU 

1 Permitir a presenga de empregado sem uniforme, mal apresentado, por ocorrencia. 01 
2 Manter funcionario sem qualificagao para a execugao dos servigos - por ocorrencia. 01 
3 Nao cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAcAO - por 

ocorrencia. 
01 

4 
Nao cumprir determinagao da FISCALIZAcAO para controle de acesso de seus funcionarios - 
por ocorrencia. 01 

5 Executar servigo sem a util izagao de equipamentos de protegao individual (EPI), quando 
necessarios - por ocorrencia. 02 

6 Nao iniciar execugao de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAcAO, observados as 
limites minimos estabelecidos pelo contrato — por ocorrencia. 

02 

Z Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar 
de providenciar recomposigao complementar - por ocorrencia. 

02 

8 Utilizar material ou mao de obra inadequada na execugao dos servigos - por ocorrencia. 03 

9 
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, as servigos 
contratuais — por ocorrencia. 

03 

10 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuencia da FISCALIZAcAO - por ocorrencia. 03 

11 
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por 
ocorrencia. 03 

12 Nao substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel cam suas 03 

Pagina 16 do 51 



PRE1EITUI A DE 

SAO JOAO 
DOS PATOS 

<".0VEftNO DO POJO 

ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA 

Avenida Getulio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

Secretaria Municipal de Educagao 
tinicef 3 

atribuigoes — por ocorrencia. 

13 
No refazer servi4o rejeitado pela FISCALIZAcAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 
determinado pela FISCALIZAcAO - por ocorrencia. 

04 

14 
No manter nos locais de servigo em tempo integral, durante toda a execugao do contrato o 
engenheiro indicado na assinatura do contrato e previamente aprovado pela FISCALIZAcAO — 
por ocorrencia. 

04 

15 
Uti lizar as dependencias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato - por 
ocorrencia. 

05 

16 
Recusar-se a executar servico ou cumprir determinacoes da FISCALIZAcAO, sera motivo 
justificado - por ocorrencia. 

05 

17 
Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesao corporal ou 
consequencias letais - por ocorrencia. 

06 

TABELA 2 
GRAU CORRESPONDENCIA 

1 R$ 200,00 
2 R$ 400,00 
3 R$ 500,00 
4 R$ 1.000,00 
5 R$ 3.000,00 
6 R$ 5.000,00 

12.8. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execucao contratual nao podera ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a Administra4ao podera 
declarar a inexecucao total do contrato. 

12.9. Suspensao temporaria de participar em licita4ao e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal 
de Sao Joao dos Patos/MA: 

12.9.1 A san4ao de suspensao do direito de licitar e de contratar corn a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos 
Patos/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa 
ou dolo, por ate 2 (dois) anos, no caso de inexecu4ao parcial do objeto, conforme previsto no item 12.4 desta 
clausula. 

12.10. Declara4ao de Inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica: 

12.10.1 A sancao de declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Publica, prevista 
no inciso IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada: 

a) tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao; 

c) demonstrar, a qualquer tempo, no possuir idoneidade para licitar ou contratar corn a Prefeitura Municipal 
de Sao Joao dos Patos/MA, em virtude de atos ilicitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informa4oes de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razao da execucao do contrato, sera consentimento previo da 
Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o procedimento l icitatorio, 
que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apos a assinatura do contrato; 
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f) apresentar, 
a 

CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo 

de participar da licitagao ou para comprovar, durante a execugao do contrato, a manutengao das condigoes 

apresentadas na habilitagao; 

g) cometer inexecugao total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta clausula. 

12.11 As sangoes de advertencia, de suspensao temporaria do direito de participar de licitagao ou de contratar 

corn a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao e de declaragao de inidoneidade para 

licitar ou contratar corn a Administragao Pablica poderao ser aplicadas a Contratada juntamente corn a de 

m ulta. 

12.12 O valor da multa, aplicada apos o regular processo administrativo, sera descontado de pagamentos 

eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao a Contratada. 

12.13 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a importancia devida no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificagao, atraves de DAM, devendo ser apresentado o comprovante de 

pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobranga judicial. 

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta 

sera encaminhada para inscrigao em divida ativa. 

12.15 A aplicagao das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de contraditoria e ampla 

defesa por parte do adjudicatario, na forma da lei. 

13. FONTE DE RECURSO E DOTAcAO ORcAMENTARIA 

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta l icitagao correrao a conta da seguinte dotagao orgamentaria: 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGAO: 05 SECRETARIA DE EDUCAcAO 
UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAcAO 
12.361.0013.1010.0000 - CONSTRUcAO, AMPLIAcAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS 
4.4.90.51.00 - INSTALAcOES 

14. DA VISTORIA 

14.1 A criterio do licitante o mesmo podera vistoriar o local onde sera executada o servigos objeto desta 
licitagao para inteirar-se das condigoes e graus de dificuldades existentes, podendo tal vistoria ser realizada ate 
o Segundo dia util anterior ao da apresentagao das propostas, em companhia de servidor(a) da Secretaria 
Municipal de Educagao da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao. 

14.2 A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos coloca-se a disposigao para agendamento de visitas ao local 
dos servigos, o qual devera ser previamente solicitado a Secretaria Municipal de Educagao, das 08 as 13 horas 
(horario local). 

14.3 Tendo em vista a nao obrigatoriedade da realizagao da vistoria, a simples participagao nesta licitagao já 
indica que os participantes conhecem todas as condigoes locais para execugao dos servigos e estao de acordo 
corn todas as condigoes estabelecidas no edital, razao pela qual, os l icitantes no poderao alegar o 
desconhecimento das condigoes e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das 
obrigagoes assumidas ou em favor de eventuais pretensoes de acrescimos de pregos em decorrencia da 
execugao do objeto desta licitagao. 

15. GARANTIA DE EXECUcAO 
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15.1 Sera exigida da contratada a apresentacao ao setor de Contratos, no prazo maximo de 15 (quinze) dias 
uteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de presta4ao da garantia de execucao no valor 
correspondente a 2% (dois por cento) do valor global do contrato, a qual devera ser prestada em uma das 
formas previstas abaixo: 

15.2 Cabera 
a adjudicataria optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei n° 8.666/93, 

abaixo descritas, apresentadas nas condigoes seguintes: 

a) Causao em dinheiro ou Titulos da Divida Publica 

a.1 Se a opcao da garantia for Titulo da Divida Publica, estes deverao ser emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil 
e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministerio da Fazenda. 

a.2 Se a op4ao da garantia for Causao em Dinheiro, o deposito do valor correspondente a garantia devera ser 
efetuado em conta corrente da PMMN - Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao na 
CONTA CORRENTE: 13.021-4, AGENCIA: 0603-3, P M SAO JOAO PATOS MA ISS, BANCO DO BRASIL. 

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apolice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao, 
cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente clausula de atualizacao financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no minimo 60 
(sessenta) dias alem do fim do prazo de vigencia do contrato. 

c) Fianca Bancaria, mediante entrega da competente carta de fianca bancaria, no original, emitida por entidade 
em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao, 
devendo conter expressamente Clausula de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de 
irrevogabil idade, assim como prazo de validade de no minimo 60 (sessenta) dias alem do fim do prazo de 
vigencia do contrato. 

15.3 A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao podera descontar do valor da garantia 
de execugao toda e qualquer importancia que the for devida, a qualquer titulo, pela Contratada, inclusive 
multas. 

15.4 Util izada a garantia, a Contratada obriga-se a integraliza-la no prazo de 15 (quinze) dias uteis contados da 
data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte. 

15.5 Sera considerada extinta a garantia: 

a) com a devolugao da apolice, carta fianga ou autoriza4ao para o levantamento de importancias depositadas 
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da Administra4ao, mediante termo 
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato; 

b) no termino da vigencia do contrato, caso a Administracao nao comunique a ocorrencia de sinistros. 

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

16.1. Concluida os servi4os, esta sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e 
fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da comunicagao 
escrita do Contratado. 

16.2. A FISCALIZAcAO podera recusar o recebimento provisorio dos servi4os, caso haja inconformidades 
significativas quanto 

as especificacoes. 

16.3. No caso de inconformidades que nao impegam o recebimento provisorio, estas serao relacionadas em 
documento anexo ao termo circunstanciado e deverao estar corrigidas ate o recebimento definitivo. 
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16.4. 0 recebimento definitivo dos servicos sera efetuado por servidor ou comissao designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, 
ou vistoria, que sera de ate 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisbrio, que comprove a 
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93. 

16.5. 0 recebimento, provisorio ou definitivo, nao eximirs a Contratada da responsabilidade civil pela solidez e 
seguranca dos servicos, nem da etico-profissional, pela perfeita execucao do contrato. 

17. SUBCONTRATAcOES 

17.1. Sera permitida a subcontratadoo de partes dos servicos, mediante previa autorizacao expressa da 
Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA. 

17.2. Toda a qualquer subcontratadoo devera ser solicitada, por escrito, a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos 
Patos/MA, pelo representante legal da contratada, na qual constara a descricao dos servicos a serem 
subcontratados, bem como a indicacao da empresa a ser subcontratada, que devera comprovar no minimo a 
sua regularidade fiscal a trabalhista. 

17.3. Os subcontratados deverao cumprir a fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, 
regulamentos a posturas, bem como quaisquer determinacoes emanadas das autoridades competentes, 
pertinentes a materia objeto da contratacao, cabendo-Ihe a responsabilidade pelas consequoncias de qualquer 
transgressao de seus prepostos ou convenentes. 

17.4. No podera ser subcontratada a totalidade do objeto contratado. 

18. DISPOSIcOES GERAIS 

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitacao, a sessao publica sera realizada no primeiro 
dia util subsequente, no mesmo horsrio a local. 

18.2. Os participantes desta licita4a"o sujeitam-se a todos os seus termos, condicoes, normas, especifica4oes e 
detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, decaindo do direito de impugns-los 
o licitante que, tendo-os aceito sem objecao, vier, apos julgamento desfavorsvel, apresentar falhas e 
irregularidades que os viciem. 

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punicoes ou ate que seja promovida a reabilitacao, 
no poderao participar da presente licitacao as empresas que tenham sofrido penalidade resultante de 
contratos firmados anteriormente corn a Administracao, na condicao de prestadoras de servicos, fornecedoras 
ou empreiteiras. 

18.4. A Administracao podera, a seu criterio, inspecionar as instalacoes das licitantes, assim como verificar a 
exatidao das informacoes, antes a apos a adjudicacao. 

18.5. Os periodos de tempo a os prazos referidos neste Edital serao contados em dias consecutivos, salvo 
disposica"o expressa em contrsrio. 

18.6. Os licitantes poderao colher informacoes adicionais eventualmente necessarias sobre o certame junto a 
Comissao, na forma indicada no preambulo. 

18.7. A licitante declarada vencedora devera apresentar no ato da assinatura do contrato comprova4ao de 
vinculo empregaticio de um profissional tecnico em seguranca do trabalho atraves de contrato de trabalho. 

18.8. Os casos nao previstos a as duvidas deste Edital serao resolvidos pela Comissao, corn a aplicacao da Lei 
Federal n° 8.666/1993. 

18.9. A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos podera homologar, anular ou revogar a presente licitacao, 
observadas as formalidades legais. 
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18.10. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se encontram 

disponiveis para consulta e obtengao de forma gratuita no endereco indicado no preambulo, em digs uteis, no 

horario das 08h00min as 13h00min. 

18.11. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do paragrafo anterior poderao dirimir eventuais 
duvidas sobre o Projeto Basico desta l icitacao junto a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, localizada na 
Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, em dias de expediente, no horario 
das 08h00min as 13h00min. 

18.12. Quando se tratar de certidoes ou documento equivalente, em que no possuem validade ou a validade 
no esteja expressa, serao considerados validos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que 
antecederem a data da abertura das propostas. 

18.13. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrigao: 

Anexo I — Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, Projeto Basico e Especificagoes; 

Anexo II — Carta de credenciamento; 

Anexo III — Declaragao para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

Anexo IV — Declaragao de manuten4ao do responsavel tecnico; 

Anexo V — Declaragao de que tomou conhecimento das condigoes dos trabalhos; 

Anexo VI — Modelo Carta Fianga; 

Anexo VII — Declaragao de sujeigao ao Edital; 

Anexo VIII — Declaragao de cumprimento do Art. 7°, XXXIII, da CF/88; 

Anexo IX — Modelo de proposta; 

Anexo X — Modelo de solicitagao de pagamento; 

Anexo XI — Minuta do Contrato; 

Anexo XII — Modelo de Composigao do BDI; 

Anexo XIII — Modelo de Composigao de Encargos Socials; 

Anexo XIV — Modelo de Declaragao, conforme alinea a, do subitem 5.2.5 do Edital; 

Anexo XV — Modelo de Declaragao de inexistencia de fato impeditivo de habilitagao. 

Anexo XVI — Termo de Recebimento Provisorio. 

Anexo XVII — Termo de Recebimento Definitivo. 

Sao Joao dos Patos/MA, 02 de setembro de 2021. 

Marianna ~y e' Dcha Santos 
Secretaria Municipal de Educagao 

Portaria n° 002/2021 
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TOMADA DE PRE4OS N° 11/2021 
ANEXO I 

PROJETO BASICO 

A 
OBJETO 
Contratagao de empresa especializada para a Reforma das Escolas Raimundo Noleto de Sousa e 
Carmelita Cipriano Guimaraes no Municipio de Sao Joao dos Patos/MA. 

PRAZOS 
O prazo de execucao do objeto sera de 03 (tres) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a 

B contar do recebimento da Ordem de Execucao de Servico. 
O prazo de vigencia do contrato devera ser ate 31 de dezembro do exercicio vigente a tempo da 
contrata4ao. 
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAcAO: 

Valor Estimado Total: R$ 678.419,84 (Seiscentos a setenta a oito mil quatrocentos a dezenove reais e 
C oitenta a quatro centavos), conforme planilhas or4amentarias, parte integrante do Projeto Basico —

ANEXO I do presente Edital. 
EMPREITADA: ( x) Prego Global ( ) Preco Unitario 
ADJUDICAcAO DO OBJETO: ( x ) Global ( ) Por Lote 

D 
LOCAL DE EXECUcAO: 
Municipio de Sao Joao dos Patos/MA. 

E 

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
Setor de Engenharia Municipal 

UNIDADE FISCALIZADORA 
Secretaria Municipal de Educacao 

F 

LOCAL ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BASICO 
Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, — localizada na Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 
65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, Sala da Comissao Permanente de Licitacao— CPL. 

A Planilha Orgamentaria, Caderno de Encargos, Cronograma fisico-financeiro, Projeto Basico e 
Especificagoes. 

G 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAcAO 
Ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, por equipe composta de engenheiro(s), 
e/ou arquiteto(s) e tecnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realizacao dos 
servicos. 

CONTEUDO A SER ENTREGUE EM CD-ROM 
1. Projeto Basico, corn conjunto de criterios, condicoes e procedimentos estabelecidos pelo contratante 
para a contratagao; 
2. Planejamentos tecnicos, corn pranchas graficas e documentagao de base (memoriais descritivos, 
especifica4oes tecnicas e/ou similares); 
3. Planilha Or4amentaria, cronograma fisico-financeiro, lista de composicao do BDI, l ista de composi4ao 
dos Encargos Sociais. 

H 
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TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 

ANEXO I - PROJETO BASICO 

RLlbriccA 

Contratacao de empresa especializada para a Reforma das Escolas Raimundo Noleto de Sousa a Carmelita 
Cipriano Guimaraes no Municipio de Sao Joao dos Patos/MA. 

Valor Estimado Total: R$ 678.419,84 (Seiscentos a setenta a oito mil quatrocentos a dezenove reais a oitenta 
e quatro centavos). 
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TOMADA DE PREtrOS N° 11/2021 
ANEXO II 

(PAPEL TIM BRADO DO LICITANTE) 

CARTA CREDENCIAL 

A empresa   CNPJ n°   corn sede na 

  neste ato representado pelo(s) Sr.(a)  

(diretores ou sbcios, corn qualificacao completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e 

endereco), pelo presente instrumento de mandato, nomeia a constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 

  (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao a endereco), a quern confere(m) amplos 

poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, praticar os atos necessarios a representacao 

da outorgante na licita4ao na modalidade de TOMADA DE PRE~OS n° 11/2021, usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-Ihes, ainda, poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiario da 

Lei Complementar n° 123/2006, declarar a inten4ao de interpor recurso, renunciar ao direito de interposica"o de 

recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por born firme a valioso. 

(local a data por extenso) 

(nome da empresa) 
(Nome a assinatura de seu representante legal) 
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CONOCRRENCIA N° 11/2021 
ANEXO III 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

FOLFjA n° 
f 
's

unice 

DECLARAcAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A/O   (razao social do licitante), inscrita no CNPJ sob o n° 

  sediada na  (enderego completo), representada pelo(a) Sr.(a) 

  R.G. n°  , CPF n°  , D E C L A R A, para os fins do disposto na 

Lei Complementar n° 123/2006, sob as sangoes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que se enquadra 

como: 

❑MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

❑EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. I I do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

A l icitante D E C LA R A, ainda, que no se enquadra em qualquer das hipoteses de exclusao no § 

4 do art. 3° da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como criterio de 

desempate no procedimento licitatorio da TOMADA DE PRE~OS em epigrafe, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Sao Joao dos Patos. 

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPcOES 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 
ANEXO IV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAcAO DE MANUTEN4A0 DO RESPONSAVEL TECNICO 

untcef 

A Empresa  , CNPJ n.°  , por seu representante 

legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, que o Sr. 

  (name e profissao), CREA n°  , sera indicado coma responsavel 

tecnico pela execugao do objeto desta licitagao e sera mantido nessa condicao ate o recebimento definitive do 

objeto, caso seja vencedora do certame. 

Declara, ainda, que, se inevitavel, a substituicao sera feita par profissional cam qualifica4ao tecnica 

igual ou superior a do substituido e cam previa anuencia da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA. 

(local e data par extenso) 

(name da empresa) 
(name e assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 
ANEXO V 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

tinicef 

DECLARAcAO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDl4OES EM QUE SE DESENVOLVERAO 
OS TRABALHOS 

Declaro que tenho pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades inerentes a natureza dos 
trabalhos, diante do conhecimento das especificagoes Tecnicas definidas no Projeto Basico, ANEXO I do Edital 
da TOMADA DE PRE~OS n° 11/2021, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que nao utilizara 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas tecnicas ou financeiras corn a Prefeitura 
Municipal de Sao Joa"o dos Patos/MA. 

Cidade/Estado, XXXX de XXXX de XXXX. 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 
ANEXO VI 

MODELO DE FIAN~A BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUcAO CONTRATUAL 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituicao fiadora) corn sede em (endereco completo), por seus 
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR a principal pagador, corn 

expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 827, do Codigo Civil Brasileiro, da empresa (nome da 

empresa), corn sede em (endereco completo), ate o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para 
efeito de garantia a execucao do Contrato n° (nGmero do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo 
licitatorio (modalidade a numero do instrumento convocatorio da licitacao — ex.: PE n° xx/ano), firmado entre a 
AFIAN~ADA e a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA para (objeto da licitaca"o). 

2. A fianca ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANcADA, de todas as obrigagoes 
estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de: 

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAcAO ao CONTRATADO; 

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato; 

d) obrigacoes previdenciarias a/ou trabalhistas nao honradas pelo CONTRATADO; e 

e) prejuizos indiretos causados a CONTRATANTE a prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execucao do contrato. 

3. Esta fianca a valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigencia do contrato) (valor por escrito) 
digs, contados a partir de (data de inicio da vigencia do contrato), vencendo-se, portanto em (data). 

4. Na hipotese de inadimplemento de qualquer das obrigacoes assumidas pela AFIANcADA, o (a) (nome da 
institui4ao fiadora) efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito a por efeito da 
presente fianca, ate o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta a oito) horas, contado do recebimento 
de comunica4ao escrita da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA. 

5. A comunica4ao de inadimplemento devera ocorrer ate o prazo maximo de 90 (dias) ap6s o vencimento desta 
fianca. 

6. Nenhuma objecao ou oposi4ao da nossa AFIAN~ADA sera admitida ou invocada por este FIADOR corn o fim 
de escusar-se do cumprimento da obrigacao assumida neste ato a por este instrumento perante a Prefeitura 
Municipal de Sao Joao dos Patos/MA. 

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais a/ou extrajudiciais, bem 
assim por honorarios advocaticios, na hipotese da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA se ver 
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacao a que se refere a presente fianca. 

8. Se, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a data de vencimento desta fianca, o (a) (nome da instituicao 
fiadora) nao tiver recebido da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA qualquer comunicacao relativa a 
inadimplemento da AFIANcADA, ou termo circunstanciado de que a AFIAN~ADA cumpriu todas as clausulas do 
contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianca, esta fian4a sera automaticamente extinta, 
independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificacao judicial ou extrajudicial, deixando, em 
consequencia, de produzir qualquer efeito a ficando o FIADOR exonerado da obrigacao assumida por forca 
deste documento. 
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9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fianca esta devidamente contabilizada a que satisfaz as 
determinacoes do Banco Central do Brasil a aos preceitos da legislacao bancaria aplicaveis e, que, os signatarios 
deste Instrumento estao autorizados a prestar a presente fianca. 

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca a que o 
valor da presente se contem dentro dos limites que the so autorizados pela referida entidade federal. 

(Local a data) 

(Instituicao garantidora) (Assinaturas autorizadas) 
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Secretaria Municipal de Educacao 

TOMADA DE PRE4OS N° 11/2021 
ANEXO VII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAcAO DE SUJEIcAO AO EDITAL 

Declaramos expressamente que: 

Concordamos integralmente a sera qualquer restricao corn as condicoes expressas na TOMADA DE PRE~OS N° 

11/2021, bem assim corn as condicoes de contratacao, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi 

fornecida corn o Edital. 

Manteremos valida esta Proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da 

sua apresenta4ao a abertura. 

Temos conhecimento dos locais a das condicoes de execu4ao dos servicos. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta esta autorizado a habilitado a prestar a essa 

Comissao os esclarecimentos a informa4oes adicionais que forem considerados necessarios, bem como, 

assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso a todos os atos inerentes ao procedimento 

licitatorio. 

(local a data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome a assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 
ANEXO VIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAcAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 79, XXXIII, DA CF/88 

A empresa   CNPJ n9 representada pelo(a) Sr(a) 

  R.G. n9  , CPF n9  , DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei Federal n9 8.666/1993, que no emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a no emprega menor de dezesseis anon, salvo na condicao de aprendiz, 

admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da Constituicao Federal de 

1988. 

(local a data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome a assinatura do representante legal ou procurador) 
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TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 
ANEXO IX 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREtrOS 

A 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAcAO - CPL 
Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA 
Sao Joao dos Patos — Maranhao 

Prezados Senhores, 

unicef 

Apos examinar a estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Precos n° 11/2021 a seus Anexos, 
apresentamos as Vossas Senhorias nossa Proposta de Precos para execucao dos servicos. 

A presente proposta foi formulada corn base nas especificacoes, condicoes tecnicas, administrativas 
e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Precos n4 11/2021, os quais aceitamos a nos 
comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que esta proposta tern validade pelo prazo de   ( ) dias, contados da data de 
abertura das propostas. 

O prazo para execucao dos servicos a de   ( ) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da ordem de servico. 

corrente: 
Conta para depbsito dos pagamentos das faturas: Banco  Agencia  Conta 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$   ( ) 

Declaramos que no preco acima cotado estao computadas todas as despesas corn materials, 
mao de obra, tributos, impostos, taxas a despesas, seja qual for o seu titulo ou natureza, incluindo, mas 
nao se limitando a, fretes, encargos socials, trabalhistas a fiscais, ISS, despesas de viagem, locomocao, 
estadia, alimenta4ao a quaisquer outras, segundo a legislacao em vigor, representando a compensacao 
integral pela prestacao dos servicos. 

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execucao dos servicos: 

Nome completo: 
Nacionalidade: Estado Civil: 
Qualificacao Profissional: CPF: 
Endereco: 
Cargo/Funcao que ocupa na Empresa Proponente: 

DADOS DA EMPRESA: 

RAZAO SOCIAL: 
ENDEREcO: 
C.N.P.J: 

Local a data: 
<Razao Social da Proponente> 

<Assinatura a carimbo do representante legal> 

RG: 
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TOMADA DE PREIrOS N° 11/2021 
ANEXO X 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

MODELO DE SOLICITAcAO DE PAGAMENTO 

A(o) Senhor(a) 
Gestor(a) da Secretaria Municipal de Financas 

Referente ao Processo n°. 

Encaminhamos em anexo a nota fiscal n° no valor total de R$ 
providenciado pagamento conforme informa4oes abaixo: 

EMPRESA: 
IDENTIFICAcAO DA LICITAcAO: 
O BJ ETO: 
N° DA NOTA DE EMPENHO: 
N° DO CONTRATO (SE HOUVER): 

Apresentamos em anexo a seguinte documentasao: 
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS) 

Atenciosamente, 

(Nome a assinatura do responsavel pela empresa) 

(local a data por extenso) 

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

para que seja 
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TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 

ANEXO XI 

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA) 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° /  QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS 

PATOS, ESTADO DO MARANHAO E A EMPRESA 
PARA 

NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao, pessoa 

juridica de direito publico, por intermedio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
06.089.668/0001-33 corn Bede na Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, 
Sao Joao dos Patos/MA, neste ato representado pelo Secretario Municipal de  , Sr.9
  doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro, a empresa  , corn 
sede   (endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n°   doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu (cargo)  , (nome) 
  (nacionalidade)  , (estado civil)  , (profissao)  
(domicilio)  , (carteira de identidade)   (CPF/MF)  , tern, entre 
si, justa e acordada a celebragao do presente Contrato de execucao dos servi4os, na forma de execucao 
indireta, regime de empreitada por pre4o global, sujeitando-se as partes a Lei Federal n9 8.666/1993 e suas 
altera4oes e demais legislacoes aplicaveis a especie, bem como ao Edital da TOMADA DE PRE~OS n9 11/2021, 
formalizada nos autos do Processo Administrativo n9 1808018/2021, e aos termos da proposta vencedora, que 
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcricao, mediante as seguintes clausulas e 
condicoes: 

CLAUSULA PRIMEIRA—FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Contrato tern como fundamento a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes posteriores, 
pertinentes e a TOMADA DE PRE~OS n9 11/2021, devidamente homologado pela autoridade competente, tudo 
parte integrante deste Termo, independente de transcricao. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO 

O presente CONTRATO tern como objeto a Contratacao de empresa especializada para a Reforma das Escolas 
Raimundo Noleto de Sousa e Carmelita Cipriano Guimaraes no Municipio de Sao Joao dos Patos/MA, sob a 
forma de empreitada por prego global, tudo de acordo corn os Elementos Tecnicos discriminados no Edital da 
TOMADA DE PRE~OS N9 11/2021, e demais especificagoes expressas, e corn a Proposta da Empresa 
contratada, que tambem passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

CLAUSULA TERCEIRA — PRECO GLOBAL 

Para execucao total dos servi4os, fica ajustado o Preco Global em R$ 
  de acordo corn a Proposta de Pregos apresentada pela 
CONTRATADA. 

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA 

— Cabera a CONTRATADA, alem das obrigacoes previstas no edital e seus anexos: 
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a) Conduzir os servicos de acordo corn as normas do servico a as especificacoes tecnicas e, ainda, corn estrita 
observancia do instrumento convocatbrio, do Projeto Basico, da Proposta de Pre4os a da legislacao vigente; 

b) Prestar os servicos no endere4o constante da Proposta de Pre4os; 
c) Prover os servicos ora contratados, corn pessoal adequado a capacitado em todos os niveis de trabalho; 
d) Iniciar e concluir os servi4os nos prazos estipulados; 

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito a tao logo constatado o problema ou a impossibilidade de 
execucao de qualquer obrigacao contratual, para a adocao das providencias cabiveis; 

f) Responder pelos servicos que executar, na forma do ato convocatorio a da legislacao aplicavel; 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte a as suas expensas, bens ou 
prestacoes objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes de execucao 
irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes corn as especificacoes; 
h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93, designar a manter preposto, acompanhar a se 
responsabilizar pela execucao dos servicos, inclusive pela regularidade tecnica a disciplinar da atuacao da 
equipe disponibilizada para os servicos; 
i) Elaborar relatbrio mensal sobre a prestacao dos servicos, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os 
servicos realizados, eventuais problemas verificados a qualquer fato relevante sobre a execucai do objeto 
contratual; 
j) Manter em estoque um minimo de materiais, pecas a componentes de reposicao regular a necessarios a 
execu4ao do objeto do contrato; 
k) Manter, durante toda a duracao deste contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes assumidas, as 
condicoes de habilitacao a qualificacao exigidas pars participacao na licitacao; 

I) Cumprir todas as obrigacoes a encargos socials trabalhistas a demonstrar o seu adimplemento; 

m) Indenizar todo a qualquer dano a/ou prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou serem 
causados por direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causadas por seus proposto ao 
CONTRATANTE, aos usuarios ou a terceiros; 

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiencia estipulado pelo art. 93, da Lei Federal 
n° 8.213/91. 

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

— Cabera ao CONTRATANTE, alem das obrigacoes previstas no edital a seus anexos: 

a) prestar as informacoes a os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

b) comunicar 
a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execucao dos servicos a interromper 

imediatamente os trabalhos ate a sua regularizacao; 

c) mandar refazer os servicos executados em desconformidade corn o projeto basico, especifica4oes a normas 
tecnicas, tendo a CONTRATADA a obriga4ao de executa-los sera qualquer onus para a contratante; 

d) fornecer atestado de capacidade tecnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacoes contratuais e 
emitido o termo de recebimento definitivo do servi4o; 

e) indicar tecnicos como seus prepostos, para exercer as atividades de fiscalizacao dos servicos ora 
contratados. 

f) efetuar os pagamentos nos prazos a demais condicoes previstas no presente contrato. 
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CLAUSULA SEXTA — PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS 

- O prazo de execucao do objeto sera de 03 (tres) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a contar do 
recebimento da Ordem de Execu4ao de Servico. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor tera 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de servico 
para o inicio dos servi4os. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Os prazos de inicio de etapas de execu4ao, de conclusao e de entrega, poderao ser 
prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA CONTRATUAL 

-Como elemento assecuratorio do cumprimento das obrigacoes contratuais, a CONTRATADA apresentara a 
Gestao de Contratos, em ate 15 (quinze) dias uteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante 
de presta4ao da garantia de execucao no valor correspondence a 2% (DOIS POR CENTO) do valor global do 
contrato, a qual devera ser prestada em uma das formas previstas abaixo: 

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caucao em dinheiro ou Titulos da Divida Publica - Se a op4ao da garantia for Titulo 

da Divida Publica, estes deverao ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquida4ao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, 

conforme definido pelo Ministerio da Fazenda. 

PARAGRAFO SEGUNDO - Se a opgao da garantia for Caucao em Dinheiro, o deposito do valor correspondente a 
garantia devera ser efetuado em conta poupanga da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do 
Maranhao, na CONTA CORRELATE: 10298-9, AGENCIA: 1734-5, PREF MUN SAO JOAO DOS PATOS - TRIBUTOS, 
BANCO DO BRASIL. 

PARAGRAFO TERCEIRO — Seguro Garantia, mediante entrega da competente apolice, no original, emitida por 
entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do 
Maranhao, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente clausula de atualizagao 
financeira, de imprescritibilidade, inalienabil idade e de irrevogabilidade, assim Como prazo de validade de no 
minimo 60 (sessenta) dias alem do fim do prazo de vigencia do contrato. 

PARAGRAFO QUARTO — Fianca Bancaria, mediante entrega da competente carta de fianca bancaria, no 
original, emitida por entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos 
Patos/MA, Estado do Maranhao, devendo conter expressamente Clausula de atualizacao financeira, de 
imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade de no minimo 60 
(sessenta) dial alem do fim do prazo de vigencia do contrato. 

PARAGRAFO QUINTO — A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, podera descontar do valor da 
garantia de execucao toda e qualquer importancia que the for devida, a qualquer titulo, pela Contratada, 
inclusive multas. 

PARAGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integraliza-la no prazo de 5 (cinco) digs 
uteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na 
fatura seguinte. 

PARAGRAFO SETIMO - Sera considerada extinta a garantia: 

a) corn a devolucao da apolice, carta fianca ou autoriza4ao para o levantamento de importancias depositadas 
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da Administracao, mediante termo 
circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato; 

b) no termino da vigencia do contrato, caso a Administracao no comunique a ocorrencia de sinistros. 
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CLAUSULA OITAVA - DOTAGAO ORGAMENTARIA 
- As despesas corn a execucao do objeto do presente contrato correrao a conta da seguinte dotagao 
or4amentaria: 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGAO: 05 SECRETARIA DE EDUCAcAO 
UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAcAO 
12.361.0013.1010.0000 - CONSTRUcAO, AMPLIAcAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS 

4.4.90.51.00 - INSTALAcoES 

CLAUSULA NONA - PAGAMENTO 

- O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria emitida em nome do proponente vencedor, para 

credito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em ate 30 (trinta) dias, contados da 

data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida corn base na medicao previamente 
aprovada pela Fiscalizagao. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: As medigoes serao realizadas a cada 30 dias corridos dos servigos, ou em 
periodicidade menor, a criterio da Administragao, sendo considerado o inicio da contagem do prazo a data de 
recebimento da ordem de servigo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A contratada devera dar entrada no boletim de medigao dos servigos executados corn 
base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos 
Patos/MA, acompanhada da solicitagao de pagamento (Anexo X), e das certidoes negativas de debito junto ao 
INSS, FGTS, Fazenda Federal e Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas e Certidoes Negativa de Debitos e da 
Divida Ativa Estadual e Municipal, para analise e ateste da Fiscalizagao, sendo aberto um processo 
administrativo especifico para os pagamentos relativos ao contrato. 

PARAGRAFO TERCEIRO: A aprovagao da medigao devera ser efetuada pela Prefeitura de Sao Joao dos Putos 
por meio do setor competente no prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada no protocolo 
desta Prefeitura Municipal do boletim de medigao dos servigos executados. 

PARAGRAFO QUARTO: Aprovada a medigao, a Contratada sera convocada para dar entrada no protocolo para 
juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que sera encaminhada a Secretaria Municipal de Finangas, 
para que conduza o processo de pagamento. 

PARAGRAFO QUINTO: Alem dos documentos exigidos no paragrafo segundo, para a primeira medigao dos 
servigos, deverao serjuntados ainda os seguintes documentos: 

a) Registro do servigo no CREA/MA (anotagao de responsabilidade tecnica — ART); 

b) Uma copia do Contrato; 

c) Uma copia da planilha orgamentaria; 

d) Uma copia da ordem de servigo; 

PARAGRAFO SEXTO: A ultima medigao somente sera paga apos o recebimento provisorio dos servigos objeto 
desta licitagao e contra a apresentagao das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem Como do Certificado de 
Regularidade junto ao FGTS e a Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas e Certidoes Negativa de Debitos e da 
Divida Ativa Estadual e Municipal. 

PARAGRAFO SETIMO: No valor da nota fiscal, já deverao estar descontadas as eventuais multas e outros 
descontos decorrentes de retengoes de valores previstos no contrato, se for o caso. 
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PARAGRAFO OITAVO: Os servicos executados que caracterizarem adiantamento de servicos, em relacao ao 
cronograma fisico-financeiro aprovado, nao representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO, 
podendo no entanto serem pagos, a criterio exclusivo da Administra4ao a mediante disponibilidade financeira. 

PARAGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA na"o tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacao financeira devida pelo 
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tere a 
aplicacao da seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
Onde: 
EM = Encargos moratorios; 
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Indice de atualizacao financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 

365 365 
TX = Percentual da taxa anual = 2%. 

PARAGRAFO DECIMO: A atualizacao financeira prevista nesta clausula se for o caso, sera incluido na 
fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrencia. 

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: Na"o sera aplicada a taxa de atualizacao financeira prevista no subitem 11.10 
acima, quando o atraso de pagamento se der em funcao de atrasos na liberacao dos recursos pelo orgao 
concedente responsavel pela transferencia dos recursos financeiros para custeio do objeto da presente 
licitadao. 

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES 

- Este Contrato podera se alterar, mediante as devidas justificativas: 

a) unilateralmente pela CONTRATANTE quando: 

a.1) houver modificacao no projeto basico ou das especificac0es, para melhor adequacao tecnica aos 
seus objetivos; 

a.2) em decorrencia de acrescimo ou supressao quantitativa do seu objeto, nas mesmas condicOes 
licitadas, inclusive quanto ao preco, observados os limites previstos na Lei n°. 8.666/93; 

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipoteses admitidas na Lei Federal n° 
8.666/1993 a suas alteracoes. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A supressao podera, mediante acordo entre as partes, ultrapassar o percentual de 

25% (vinte a cinco por cento). 

PARAGRAFO SEGUNDO — 0 contrato podera ser prorrogado de acordo corn o Art. 57 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DIRECAO DOS SERVICOS 

PARAGRAFO UNICO: A substituicao voluntaria de integrante da equipe tecnica ou do profissional habilitado 
residente durante a execucao do servico ora CONTRATADO dependera de aquiescencia da CONTRATANTE 
quanto ao substituto, presumindo-se esta, a falta de manifestacao em contrario, dentro do prazo de 10 
(dez) dias da ciencia da substituicao. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — FISCALIZACAO 
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- Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato sera fiscalizado pela Prefeitura 
Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, atraves de equipe composta de engenheiros, arquitetos e tecnicos 
nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para acompanhar a realizagao dos servigos. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigencia deste contrato, o Contratado deve manter preposto, aceito 
pela Administragao, para represents-lo. 

PARAGRAFO SEGUNDO - As atribuigoes da fiscalizagao do contrato sao aquelas previstas no projeto bssico 
anexo a este edital, alem das estabelecidas na legislagao em vigor. 

PARAGRAFO TERCEIRO - As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do Fiscal, deverao ser 
solicitadas a seus superiores em tempo habi l para a adogao das medidas convenientes. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RECEBIMENTO 

- O objeto desta licitagao sera recebido pela Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, atraves da 
Fiscalizagao, em conformidade corn o previsto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

PARAGRAFO PRIMEIRO — Concluido o servigo, esta sera recebida provisoriamente, pelo responssvel por seu 
acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) 
dias da comunicagao escrita do Contratado. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAcAO poders recusar o recebimento provisorio do servigo, caso haja 
inconformidades significativas quanto as especificagoes. 

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que nao impegam o recebimento provisorio, estas serao 
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverao estar corrigidas ate o recebimento 
definitivo. 

PARAGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do servigo sera efetuado por servidor ou comissao designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo 
de observagao, ou vistoria, que sera de ate 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento provisorio, que 
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93. 

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento, provisorio ou definitivo, nao eximirs a Contratada da responsabilidade 
civil pela solidez e seguranga do servigo, nem da etico-profissional, pela perfeita execugao do contrato. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA — INADIMPLEMENTO E SANCOES 
- A inexecugao parcial ou total do objeto deste contrato e a prstica de qualquer dos atos indicados na Tabela 1 
abaixo, verificado o nexo causal devido a agao ou a omissao da CONTRATADA, relativamente as obrigagoes 
contratuais em questao, torna passivel a aplicagao das sangoes previstas na legislagao vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) advertencia; 

b) m ulta; 

c) suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

d) declaragao de inidoneidade para l icitar ou contratar corn a Administragao Publica. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Poders ser aplicada a sangao de advertencia nas seguintes condigoes: 

a) descumprimento parcial das obrigagoes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagoes que 
ameacem a qualidade dos servigos, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que nao caiba a aplicagao 
de sangao mais grave; 
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b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da Prefeitura 
Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, a criterio do Fiscal do Contrato, desde que nao caiba a aplicacao de 
san4ao mais grave; 

c) na primeira ocorrencia das infra4oes relacionadas na Tabela 1 abaixo; 

d) a quasquer tempo, se constatado atraso dos servicos de ate 5 (cinco) dias, comparando-se o que foi 
efetivamente executado pela empresa e o cronograma fisico financeiro apresentado a aprovado pela 
FISCALIZAcAO. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Podera ser aplicada multa nas seguintes condi4oes: 

a) Caso haja a inexecucao parcial do objeto sera aplicada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual ou R$ 22.000,00, o que for maior. Para inexecusao total, a multa aplicada sera de ate 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso injustificado na execu4ao do objeto sera aplicada a multa 
correspondente a R$ 0,05% (cinco centesimos por cento) por dia de atraso. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Podera ser configurada a inexecuca"o parcial do objeto quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos servicos por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

b) Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais. 

PARAGRAFO QUARTO: Podera ser configurada a inexecuca"o total do objeto quando o adjudicatario se recusar 
a assinar o contrato ou receber a ordem de servico a ainda quando houver atraso injustificado para inicio dos 
servicos por mais de 30 (trinta) dias apos a emissao da ordem de servi4o. 

PARAGRAFO QUINTO: Podera ser configurado atraso injustificado na execu4ao dos servicos, quando: 

a) Ocorrer atraso injustificado dos servicos por prazo superior a 5 (cinco) dias a inferior a 30 (trinta) dias. Apos o 
trigesimo dia de atraso e a criterio da Administracao, podera ser considerada inexecucao parcial da obriga4ao 
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca. 

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital a no contrato. 

PARAGRAFO SEXTO: Cabers ainda a Contratada, nos casos de reincidencia nas infracoes previstas na Tabela 1, 
as multas previstas na Tabela 2 abaixo: 

TABELA 1 

INFRAfAO 
GRAU 

ITEM DESCRIcAO 

1 Permitir a presenca de empregado sem uniforme, mal apresentado, por 
ocorrencia 

01 

2 Manter funcionario sem qualificacao para a execucao dos servicos - por ocorrencia 01 
3 No cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

FISCALIZAcAO - por ocorrencia. 
01 

4 
No cumprir determinacao da FISCALIZAcAO para controle de acesso de seus 
funcionarios - por ocorrencia. 

01 

5 Executar servico sem a utiliza4ao de equipamentos de protecao individual (EPI), 
quando necessarios - por ocorrencia. 

02 

6 Nao iniciar execucao de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAcAO, 
observados os limites minimos estabelecidos pelo contrato — por ocorrencia. 

02 

2 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, 
ou deixar de providenciar recomposi4ao complementar - por ocorrencia. 

02 
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^n 

Unic£U 

8 Utilizar material ou mao de obra inadequada na execucao dos servicos - por 
ocorrencia. 03 

9 
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 
servicos contratuais — por ocorrencia. 

03 

10 
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuencia da FISCALIZAcAO - por 
ocorrencia. 

03 

11 
Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus agentes - por 
ocorrencia. 03 

12 
Nao substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com 
suss atribuicoes — por ocorrencia. 

03 

13 
Nao refazer servico rejeitado pela FISCALIZAcAO, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela FISCALIZAcAO - por ocorrencia. 

04 

14 
Nao manter nos locais de servico em tempo integral, durante toda a execucao do 
contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato a previamente 
aprovado pela FISCALIZAcAO — por ocorrencia. 

04 

15 
Utilizar as dependencias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do 
contrato - por ocorrencia. 

05 

16 
Recusar-se a executar servico ou cumprir determinacoes da FISCALIZAcAO, sem 
motivo justificado - por ocorrencia. 

05 

17 
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesao 
corporal ou consequencias letais - por ocorrencia. 

06 

TABELA 2 

GRAU CORRESPONDENCIA 
1 R$ 200,00 
2 R$ 400,00 
3 R$ 500,00 
4 R$ 1.000,00 
5 R$3.000,00 
6 R$5.000,00 

PARAGRAFO SETIMO: O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execuca"o contratual nao podera 
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a 
Administracao podera declarar a inexecucao total do contrato. 

PARAGRAFO OITAVO: Suspensao temporaria de participar em licitacao a impedimentos de contratar corn A 
Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA: A sancao de suspensao do direito de licitar a de contratar 
corn a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, 
podera ser aplicada a CONTRATADA, por culpa ou dolo, por ate 2 (dois) anos, no caso de inexecucao parcial do 
objeto, conforme previsto no paragrafo Terceiro desta clausula. 

PARAGRAFO NONO: Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica: A 
sancao de declaracao de Inidoneidade pars licitar ou contratar corn a Administrasao Publica, prevista no inciso 
IV, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada: 

a) tiver sofrido condenacao definitive por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao; 
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c) demonstrar, a qualquer tempo, no possuir idoneidade para licitar ou contratar corn a Prefeitura 
Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, em virtude de atos ilicitos praticados; 

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacoes de que 
seus empregados tenham tido conhecimento em razao da execucao do contrato, sem consentimento 
previo da Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA; 

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o procedimento 
licitatorio, que venha ao conhecimento da CONTRATANTE apos a assinatura do contrato; 

f) apresentar, 
a CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, corn o 

objetivo de participar da licita4ao ou para comprovar, durante a execucao do contrato, a manuten4ao 
das condi4oes apresentadas na habilitapao; 

g) cometer inexecu4ao total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta clausula. 

PARAGRAFO DECIMO: As sancoes de advertencia, de suspensvo temporaria do direito de participar de licitacao 
ou de contratar corn a Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do Maranhao e de declara4ao de 
inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao Publica poderao ser aplicadas a Contratada 
juntamente corn a de multa. 

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada apos o regular processo administrativo, sera 
descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos, Estado do 
Maranhao 

a Contratada. 

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a 
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) digs, a partir da notificacao, atraves de DAM, devendo 
ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobranca judicial. 

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobran4a do valor devido pela 
Contratada ao Contratante, esta sera encaminhada para inscricao em divida ativa. 

PARAGRAFO DECIMO QUARTO: A aplicagao das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de 
contraditorio e ampla defesa por parte do adjudicatario, na forma da lei. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA AMPLA DEFESA 

PARAGRAFO UNICO: Na decisao de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima mencionadas, sao cabiveis 
recursos, sem efeito suspensivo: 

a) Representa4ao, do prazo de 02 (dois) digs uteis contados da ciencia da decisao; 
b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da 

ciencia do indeferimento do pedido de reconsidera4ao. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - RESCISAO 

- A inexecu4ao, total ou parcial, do contrato podera ensejar a rescisao, corn as consequencias contratuais 
previstas na Lei n° 8666/93. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisao do contrato se dara nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei n° 8.666/93. 

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisao provocada por inadimplemento do Contratado, o Contratante 
podera alem de outras medidas legalmente previstas, reter, cautelarmente, os creditos decorrentes do 
contrato ate o valor dos prejuizos causados a Administra4ao. 

PARAGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa a rescisao do contrato, sera assegurado o contraditorio e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucao inicial, o Contratado tera o prazo de 5 (cinco) dias 
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uteis para se manifestar e produzir provas, sera prejuizo da possibilidade de o Contratante adotar, 

motivadamente, providencias acauteladoras. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS 

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE no admitira quaisquer altera4ao do termo ou especificagoes, salvo 

casos especialissimos, a seu exclusivo criterio, suficientemente justificados e fundamentados corn a necessaria 

antecedencia, estudo tecnico e os devidos registros. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente podera sub empreitar a execucao dos Servicos corn a previa 

concordancia da CONTRATANTE ficando, neste caso, solidariamente responsavel, perante a CONTRATANTE, 

pelos servi4os ou instala4oes executadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequencias dos fatos e atos a 

eles imputaveis. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ao, de pleno direito, todas as 

clausulas deste instrumento, relativas as responsabilidades e deveres da CONTRATADA para corn a 

CONTRATANTE. 

PARAGRAFO QUARTO: A seu exclusivo criterio, a CONTRATANTE podera autorizar a CONTRATADA, a fazer 

cessao total ou partial deste CONTRATO, mediante lavratura do termo de cessao, atendidas, em relagao ao 
concessionario sub-rogado corn todos os direitos e obrigagoes do cedente, decorrentes deste instrumento. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - VIGENCIA 

O presente instrumento tera vigencia ate xx de xxxxxxxx de xxxx, podendo ser alterado mediante termo aditivo. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se 
fizerem necessarias na execugao dos servicos, do valor initial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 
1° da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA VIGESIMA — PUBLICAGAO 

Este CONTRATO sera publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, nos termos da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 
1993. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

- Os pre4os dos servigos objeto dente contrato poderao ser reajustados, pelo Indice National de Custo da 
Construcao do Mercado (INCC-M), mediante solicitagao do CONTRATADO, apos o interregno de 1 (um) ano 
(computadas as eventuais prorrogagoes) contado da data prevista para apresentacao da proposta, ou do 
orcamento a que essa proposta se referir. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Caso o Indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma nao possa mais ser uti lizado, sera adotado em substituicao o que vier a ser determinado pela legislagao 
entao em vigor. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Na ausencia de previsao legal quanto ao indite substituto, as partes elegerao novo 
Indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente. 

PARAGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao 
reajustamento de pre4os do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serao resolvidos conforme as disposigoes da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alteracoes e 
demais legislagoes aplicaveis a especie. 
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - FORO 

Fica eleito o Foro de Sao Joao dos Patos/MA, para dirimir as questoes oriundas do presente CONTRATO, 
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justos e 
contratados, assinam este CONTRATO em 03 (tres) vias de igual teor a forma, para um 

so efeito. 

Sao Joao dos Patos/MA, xxx de xxxxxxxxxxxx de xxxx. 

Pela CONTRATANTE: 

Secretario Municipal de 

Pela CONTRATADA 

Representante da Empresa 
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TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 
ANEXO XII 

(PAPEL TIM BRADO DOLICITANTE) 

y

s_ :f~ _ ._--- 
t 

I a 
4 

unicef 

"MODELO DE COMPOSIcAO DO BDI" 

A licitante devera apresentar a composicao e o calculo do BDI, conforme dados abaixo: 

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para a Reforma das Escolas Raimundo Noleto de Sousa e 

Carmelita Cipriano Guimaraes no Municipio de Sao Joao dos Patos/MA MA. 

DESCRISAO 
VALORES DE REFERENCIA - % Taxas Adotadas - 

MINIMO MAXIMO MEDIA

Risco 

Despesas Financeiras 

Administra4ao Central 

Lucro 

Tributos (soma dos itens abaixo) 

COFINS 

PIS 

TOTAL 

Fonte da composicao, valores de referencia e formula do BDI: Acordao 325/2007 - TCU —
Plenario 
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TOMADA DE PREtrOS N° 11/2021 
ANEXO XIII 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

"COMPOSIcAO DOS ENCARGOS SOCIAIS" 

Ltnicef 

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUcAO CIVIL 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRE~OS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERACAO 

ITEM DISCRIMINACAO HORISTA % MENSALISTA % 

GRUPO A 

Al INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 SALARIO EDUCACAO 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 

GRUPO B 
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
B2 FERIADOS 

B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 
B4 13° SALARIO 

B5 LICENcA-PATERNIDADE 

B6 FALTASJUSTIFICADAS 

B7 DIAS DE CHUVA 

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 

B9 FERIAS GOZADAS 

B10 SALARIO MATERNIDADE 

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 

GRUPO C 
Cl AVISO-PREVIO (INDENIZADO) 
C2 AVISO-PREVIO (TRABALHADO) 
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 

C5 INDENIZAcAO ADICIONAL 
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS 

GLOBAIS DE A 

GRUPO D 
D1 REINCIDENCIAS DE A SOBRE B 

D2 
REINCIDENCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 
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TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 
TOTAL(A+B+C+D) 
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TOMADA DE PRE4OS N° 11/2021 
ANEXO XIV 

(PAPEL TIM BRADO DO LICITANTE) 

DECLARA4AO (Item 5.2.5"a" do Edital) 

uniceffA 

A empresa   em cumprimento ao item 5.2.5, alinea "a" do edital da TOMADA DE 

PRE~OS n° 11/2021, declara o seguinte: 

1. Estar ciente das condicoes desta licitacao a que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados; 

2. Que executara os servicos de acordo com o projeto basico a as especificacoes tecnicas fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, disponibilizando pessoal tecnico especializado a que tomara 

todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

3. Que mantes no servico, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovacao de 

qualificacao tecnica, admitindo-se a substituicao por profissional de experiencia equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA; 

Local (XX), de de 

(Nome a assinatura do responsavel pela empresa) 
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TOMADA DE PRE~OS N4 11/2021 
ANEXO XV 

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

DECLARAcAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAcAO 

unicef9 

A empresa   signataria, inscrita no CNPJ sob o n.° 

  sediada na   (endereco completo), por seu representante legal, declara, sob as penas 

da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.°, da Lei Federal n.9 8.666/93, que ate a presente data nenhum fato 

ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PRE~OS n° 11/2021, a que contra ela nao existe nenhum 

pedido de falencia ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na Integra o Edital a seus anexos a que se submete a todos os seus termos. 

Local (XX),   de de 

(Nome a assinatura do representante legal da empresa) 

(n.° da identidade do declarante) 
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TOMADA DE PRE~OS N° 11/2021 
ANEXO XVI 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 

OBJETO: Contratacao de empresa especializada pare a Reforma des Escolas Raimundo Noleto de Sousa e 
Cermelita Cipriano Guimaraes no Municipio de Sao Joao dos Patos/MA. 

REFERENCIA: Processo n° 1808018/2021 

LICITAcAO: Tomada de Precos n° 11/2021 

CONTRATADA: 

A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos- MA, por meio da Secretaria Municipal de 
Educacao, vem, atraves do presente Termo, formalizer o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO da entrega 
do(s) servicos abaixo relacionados, referente ao Pregao em epigrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 
da Lei Federal n° 8.666/93. 

A Secretaria Municipal de Educagao (orgao requisitante) recebe os referido(s) servicos 
permenentes a fim de proceder avalia4ao criteriosa, verificando a sue conformidade com as especifica4oes 
tecnicas descritas no Projeto Basico e com a Proposta da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisorio em 03 (tres) vies de igual teor e 
forma, pare que produza os legitimos efeitos de direito. 

Sao Joao dos Patos- MA de de 2021. 

xxxxxxx 

Secretario(e) Municipal de 

xxxxxx 

(servidor ou comissao responsavel pelo recebimento) 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa 
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TOMADA DE PREtrOS N° 11/2021 
ANEXO XVII 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

OBJETO: Contrata4ao de empresa especializada para a Reforma das Escolas Raimundo Noleto de Sousa e 
Carmelita Cipriano Guimaraes no Municipio de Sao Joa"o dos Patos/MA. 

REFER~NCIA: Processo n9 1808018/2021 

LICITAcAO: Tomada de Precos n4 11/2021 

CONTRATADA: 

A Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos- MA, por meio da Secretaria Municipal de Educacao, 
vem, atraves do presente Termo, formalizar o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da entrega do(s) servicos 
abaixo relacionados, referente ao Pregao em epigrafe, em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei Federal 
n9 8.666/93. 

A Secretaria Municipal de Educacao(orgao requisitante) recebe os referido(s) servicos permanentes a 
fim de proceder avaliacao criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificacoes tecnicas descritas 
no Projeto Basico a corn a Proposta da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03 (tres) vias de igual teor a forma, 
pars que produza os legitimos efeitos de direito. 

Sao Joao dos Patos- MA de de 2021. 

xxxxxxx 

Secretario(a) Municipal de 

xxxxxx 

(servidor ou comissao responsavel pelo recebimento) 

xxxxxxxxxx 

Representante Legal da Empresa 
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