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EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 015/2022/CPL/PMSL
DADOS DO CERTAME
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: Execução Indireta – Empreitada por Preço Unitário
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 030.38086/2022 - SEMED
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de
remanescentes de obra de construção de creche tipo II – Padrão FNDE, localizada na Estrada do
Quebra Pote, S/N, Santa Helena, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas no Projeto
Básico e seus anexos.
DATA DA LICITAÇÃO: 28/12/2022

HORÁRIO: às 09h30min, pontualmente.

LOCAL: Sala de Sessão da Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 09,
Lote 11, nº 06, Calhau, São Luís - MA – CEP 65.071-820.
Fone: (98) 32270 - 7749 – http://www.saoluis.ma.gov.br
OBS Nº 01: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário.
Esclarecimentos e Impugnações (Licitante interessado): Até 26/12/2022, às 18h, na forma eletrônica,
pelo e-mail tati.cpl2021@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da Central
Permanente de Licitação – CPL, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 09, Lote 11, nº 06, Calhau, São Luís
- MA – CEP 65.071-820, de segunda a quinta, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 18:00
horas e sexta-feira, das 08:00 horas às 13:00 horas.
Impugnações (Qualquer cidadão): Até 21/12//2022, às 18h, na forma eletrônica, pelo e-mail
tati.cpl2021@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da Central Permanente
de Licitação – CPL, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 09, Lote 11, nº 06, Calhau, São Luís - MA – CEP
65.071-820, de segunda a quinta, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 18:00 horas e
sexta-feira, das 08:00 horas às 13:00 horas.
Valor estimado do certame: R$ 2.370.791,26 (dois milhões trezentos e setenta mil setecentos e noventa
e um reais e vinte e seis centavos).
Visita Técnica

Observar o subitem 7.1.3.4. deste Edital.
DADOS PARA CONTATO

Membro Relator: Nize Tatiane Vieira Oliveira

e-mail: tati.cpl2021@gmail.com

LINK PARA CONSULTA DO PROJETO TIPO 2 - FNDE
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfancia/eixos-de-atuacao/projetosarquitetonicos-para-construcao/item/6413-proinfancia-tipo-2
___________________________________________________________________________________
Central Permanente de Licitação
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65071-820
CNPJ nº 06.307.102/0001-30
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: tati.cpl2021@gmail.com

CPL
Folha: ________________
Proc. Nº 030.38086/2022
Rub. _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Concorrência nº 015/2022
=====================================================================
EDITAL,
AVISOS,
DECISÕES
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal/licitacoes.asp

E

DEMAIS

NOTIFICAÇÕES:

ÍNDICE
1. PREÂMBULO
2. LOCAL, DATA E HORA
3. DO OBJETO, DO VALOR E DOS PRAZOS
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
6. O PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
7. DA HABILITAÇÃO
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9. DO PROCEDIMENTO
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
12. SUBCONTRATAÇÃO
13. DO PAGAMENTO
14. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
15. DAS PENALIDADES
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17. DA RESCISÃO CONTRATUAL
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
ANEXOS:
ANEXO I - PASTA TÉCNICA contendo:
1. Projeto Básico
2. Resumo
3. Orçamento
4. Composição de Custos Unitários
5. Composição de BDI
6. Composição de Encargos Sociais
7. Curva ABC de serviços
8. Cronograma Físico-Financeiro
ANEXO II – Modelo de Carta Credencial para Representante
ANEXO III – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO IV – Declaração Pessoa Jurídica
ANEXO V – Modelo de Declaração de Vistoria ou de Dispensa de Vistoria
ANEXO VI – Resumo da Proposta de Preços
ANEXO VII – Minuta do Contrato

___________________________________________________________________________________
Central Permanente de Licitação
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65071-820
CNPJ nº 06.307.102/0001-30
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: tati.cpl2021@gmail.com

CPL
Folha: ________________
Proc. Nº 030.38086/2022
Rub. _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Concorrência nº 015/2022
=====================================================================
MINUTA DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 015/2022/CPL/PMSL
1. PREÂMBULO
A Central Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Lei Municipal nº. 4.537 de 16 de novembro de
2005 e alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 28.928, de 19 de janeiro de
2006, através de sua Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº. 010/2022, de 17 de agosto de
2022, publicada no Diário Oficial do Município – DOM em 18 de agosto de 2022, ora denominada
COMISSÃO, torna público que no local, hora e data adiante indicados, em sessão pública, receberá os
Documentos de Habilitação e Propostas de Preços, para o objeto desta CONCORRÊNCIA, do tipo
MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO, originada do Processo administrativo nº. 030.38086/2022, de interesse da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED, mediante as condições estabelecidas neste Edital, que se subordina
às normas gerais da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, Decreto Federal nº 7.983/2013, bem como
pela Lei Municipal nº. 4.830/2007, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal nº. 8.538/2015, e
suas alterações, sem exclusão de outras aplicadas à espécie, observadas as condições estabelecidas
neste Ato Convocatório e seus Anexos.
2. LOCAL, DATA E HORA
2.1. A Licitação realizar-se-á no local, na data e hora indicadas no Aviso de Licitação, perante a
Comissão de Licitação designada para o certame, com a entrega e recebimento dos documentos de
Habilitação e declarações complementares, e Proposta de Preços.
2.1.1. LOCAL: Sala de Sessões da Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Lote
11, Quadra 09, Bairro Calhau, CEP 65071-820, São Luís/MA
2.1.2. DATA: 28/12/2022
2.1.3. HORA: 09h30min
3. DO OBJETO, DO VALOR E DOS PRAZOS
3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a contratação de
empresa especializada em construção civil para execução de remanescentes de obra de
construção de creche tipo II – Padrão FNDE, localizada na Estrada do Quebra Pote, S/N, Santa
Helena, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos.
3.1.1. Os serviços deverão ser executados conforme os projetos e demais especificações e condições
previstas no presente Edital e seus Anexos.
3.2. O valor máximo a ser pago para execução do objeto desta licitação será de: R$ 2.370.791,26 (dois
milhões trezentos e setenta mil setecentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos).
3.3. Prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, ou antes disso, com a entrega e quitação da obra.
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3.4. Prazo de execução da obra será de 240 (duzentos e quarenta) dias, de acordo com o
cronograma físico-financeiro, a contar da data de recebimento e assinatura da Ordem de Serviço - OS.
3.4.1. O prazo de execução admite prorrogação caso ocorra um dos motivos elencados no art. 57, §§ 1º
e 2º, da Lei nº 8.666/93, ficando estabelecido o prazo de vigência para efeitos de caracterização da
mora, para a aplicação das sanções correspondentes e, quando for o caso, de apuração de
responsabilidade, não se extinguindo o contrato automaticamente, portanto, pelo término de sua
vigência, considerando se tratar de contrato por objeto (por escopo), operando-se a extinção do contrato
apenas com a conclusão de seu objeto e recebimento pela Administração.
3.5. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS
4.1. Poderão participar desta Licitação empresas que atendam as condições editalícias, que
desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expressa como objeto
social da empresa em seu estatuto ou contrato social e que, na fase de Habilitação, comprovem possuir
os requisitos necessários à qualificação, estabelecidos neste Edital.
4.2. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos,
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, bem como das normas vigentes referentes ao
objeto da licitação, ressalvado ao disposto no § 3º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.4. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Licitação:
4.4.1. Empresas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.4.2. Empresas que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;
4.4.3. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4.4. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
4.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.4.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário);
4.4.7. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 2017.
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5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Central Permanente de Licitação CPL, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para
recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços”, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
5.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente.
5.3. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº
8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços, devendo a COMISSÃO, julgar
e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do
art. 113 da referida Lei.
5.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail tati.cpl2021@gmail.com ou por
petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da Central Permanente de Licitação – CPL,
situada na Rua dos Ouriços, Quadra 09, Lote 11, nº 06, Calhau, São Luís - MA – CEP 65.071-820, de
segunda a quinta, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 18:00 horas e sexta-feira, das
08:00 horas às 13:00 horas.
6. O PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
6.1. A sessão pública de processamento do certame será conduzida pelos Membros da COMISSÃO e
realizada em conformidade com a legislação pertinente, iniciando-se com o credenciamento dos
interessados em participar do certame, recebimento das Declarações de Enquadramento como
beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/2006 (se for o caso), além dos 02 (dois) envelopes,
contendo os documentos de habilitação e proposta de preços, respectivamente.
6.2. O processamento desta Licitação observará, sequencialmente, as etapas abaixo:
6.2.1. Do Credenciamento
6.2.1.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes,
deverão apresentar junto à COMISSÃO, credencial do seu representante legal, com a respectiva
qualificação civil, acompanhada da cópia e original da cédula de identidade ou outro documento de
identificação oficial, fora dos envelopes, juntamente com os seguintes documentos:
a) Procuração particular ou Carta de Credenciamento, em papel timbrado, designando seu
representante legal ou preposto, comprovando expressamente os poderes para praticar todos os atos
referentes ao certame, tais como: alegações em ata, interposição de recurso, renúncia de direitos etc.,
nos termos do modelo do ANEXO II deste Edital.
a.1) Em se tratando de Carta de Credenciamento ou Procuração Particular, deverá ser anexado o
documento comprobatório que legitime o(s) Outorgante(s) a constituir o Mandatário, tais como: cópia
autenticada do Contrato ou Estatuto Social da empresa licitante e suas alterações caso existam, ou outro
instrumento de registro previsto na Legislação, devidamente registrados na repartição competente, no
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qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
a.2) Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos sócios, EM
CONJUNTO e a representação for feita somente por um deles, além do documento descrito na alínea
anterior, DEVERÁ ser apresentado, conforme o caso, instrumento público de procuração ou instrumento
particular, outorgado pelos demais sócios, no qual estejam expressos os seus poderes.
b) Em se tratando de instrumento de Procuração Pública, esta deverá ser apresentada no original ou
cópia autenticada da mesma;
c) Quando a empresa se fizer representar por Diretor Estatutário e/ou Sócio, deverá o mesmo
apresentar Contrato ou Estatuto Social da empresa e suas alterações, caso existam, ou Ata Deliberativa,
devidamente registrada na repartição competente. Nesses instrumentos deverão constar poderes
expressos para exercerem direitos e assumir obrigações, em decorrência de tal investidura. Esses
documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada ou mediante original e cópia para serem
conferidos pela COMISSÃO.
c.1) Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos sócios, EM
CONJUNTO e a representação for feita somente por um deles, além do documento descrito na alínea
anterior, DEVERÁ ser apresentado, conforme o caso, instrumento público de procuração ou instrumento
particular, outorgado pelos demais sócios, no qual estejam expressos os seus poderes.
6.2.1.2. Os documentos apresentados, bem como cópias das cédulas de identidade dos representantes
das licitantes, serão retidos pela COMISSÃO e juntados ao processo licitatório.
6.2.1.3. A falta da documentação de credenciamento ou sua apresentação de forma incorreta, somente
impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela mesma durante o processo
licitatório.
6.2.1.4. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
Considerar-se-á, ainda, que o legítimo representante da licitante deterá amplos poderes para tomar
quaisquer decisões relativamente a todas as fases do certame, inclusive renunciar ao direito de
interposição de recursos.
6.2.1.5. Cada licitante deverá ter apenas um único representante credenciado a manifestar-se no
processo, facultada a substituição a qualquer tempo pela representada.
6.2.1.6. Os credenciados deverão apresentar DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
BENEFICIADA PELA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, em separado dos envelopes, de que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, caso seja enquadrada
como ME/EPP e opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
conforme modelo constante do ANEXO III deste Edital.
a) A ausência da declaração indicada neste subitem apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.
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6.2.1.7. A declaração mencionada no subitem 6.2.1.6 terá presunção relativa de veracidade, podendo
ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações.
6.2.2. Da forma de apresentação dos envelopes
6.2.2.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à
Central Permanente de Licitação do Município de São Luís/MA, simultaneamente, sua documentação
e proposta de preços, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, além do nome comercial do licitante, os seguintes
dizeres:

ENVELOPE “N° 01” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº. XXX/20XX
RAZÃO SOCIAL E CNPJ:
ENDEREÇO DO LICITANTE:

ENVELOPE “N° 02” – PROPOSTA DE PREÇOS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº. XXX/20XX
RAZÃO SOCIAL E CNPJ:
ENDEREÇO DO LICITANTE:

6.2.2.2. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e a proposta de preços,
podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas
e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser
endereçada com aviso de recebimento para a COMISSÃO no endereço indicado no Item 2 deste Edital
e conter os dois ENVELOPES acima mencionados, além da DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
COMO BENEFICIADA PELA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, se for o caso.
6.2.2.3. O licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes “Documentos de Habilitação” e
“Proposta de Preços”, além da DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIADA PELA
LEI COMPLEMENTAR 123/2006, se for o caso, até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.
6.2.2.4. Não serão aceitos documentos enviados por Internet ou e-mail ou por qualquer outro meio
diverso do especificado neste EDITAL.
6.2.2.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como
ouvinte.
6.2.2.6. Os envelopes das Licitantes serão abertos em sessão pública a ser realizada no local constante
do Aviso de Licitação e do item 02 deste Edital, com a presença dos Membros da COMISSÃO e
representantes de cada Licitante.
7. DA HABILITAÇÃO
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7.1. O ENVELOPE “N°. 01” - (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), deverá conter, em via única, os
documentos abaixo indicados, preferencialmente encadernados em tantos volumes quanto forem
necessários, numerados e rubricados. O caderno deverá trazer a documentação original ou cópia
previamente autenticada por Cartório ou por servidor da Central Permanente de Licitação – CPL.
Nesse último caso, a solicitação deve ser feita até o último dia útil anterior à data da sessão de
abertura - ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial:
7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitadaEIRELI/Sociedades Limitadas Unipessoais-SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento de
identificação, com foto, dos seus administradores, onde conste o número do RG e CPF;
c) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no
País.
f) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
7.1.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
7.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas – CNPJ/MF, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto da licitação, notadamente através do Cartão de Identificação da
Pessoa Jurídica;
b) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou
domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão Conjunta emitida pela Secretaria
da Receita Federal (SRF) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com informações da
situação do sujeito passivo quanto aos Tributos Federais, administrados pela Secretaria da Receita
Federal e pela Dívida Ativa da União, inclusive relativa a contribuições previdenciárias, de acordo com a
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751, de 02/10/2014;
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d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS, expedido
pela Caixa Econômica Federal;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, emitida até 90
(noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,
mediante a apresentação das seguintes Certidões, emitidas pelo Órgão competente, que comprove a
situação regular do licitante junto aos tributos estaduais relacionados à atividade econômica licitada:
f.1) Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
f.2) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa do Estado, ou Certidão conjunta.
f.3) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, emitida até 90
(noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,
mediante a apresentação das seguintes Certidões, emitidas pelo Órgão competente que comprove a
situação regular da licitante junto aos tributos municipais relacionados à atividade econômica licitada:
g.1) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
g.2) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Dívida Ativa do Município,
ou Certidão conjunta;
g.3) Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
7.1.2.2. Quando a prova de regularidade de que trata as alíneas “f” e “g”, for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá ao
licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
7.1.2.3. Caso o licitante detentor de menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
7.1.2.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da ME/EPP,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.
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7.1.2.3.1.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu responsável técnico no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;
7.1.3.2. Capacidade Técnico-Operacional
7.1.3.2.1. Atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado em nome da
empresa, comprovando a execução dos serviços, devendo nele(s) constar nome do contratante e do
contratado, data de início e término dos serviços, local de execução, quantidades, prazos e
características dos serviços e informação sobre o bom desempenho dos serviços. Tais atestados
deverão considerar as parcelas do objeto da maior relevância, como segue:
91- PROPRIOPROPIO

Estrutura metálica

M² 389,69

C2425 – SEINFRA

Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR

M² 402,905

12024 – ORSE

Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm)
apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm

M² 200,14

ED-9919 – SETOP

Pintura epoxi - 02 demãos

M²

87272 – SINAPI

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x
40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca

M² 205,95

54,58

7.1.3.2.2. Serão considerados o somatório de atestados de capacidade técnicas para atendimento dos
quantitativos mínimos solicitados na tabela acima.
7.1.3.2.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão automaticamente
inabilitadas.
7.1.3.3. Capacidade técnico profissional
7.1.3.3.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em
seu corpo técnico, ao tempo do início do Contrato resultante deste Projeto Básico, profissional(is) de
nível superior, ENGENHEIRO CIVIL(s) ou ARQUITETO(s) apto(s) a executarem tais serviços de maiores
relevâncias, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissionais(is), executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:
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91- PROPRIOPROPIO

ESTRUTURA METÁLICA

C2425 – SEINFRA

Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR

12024 – ORSE

Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre
perfil metálico "T" invertido 24mm

ED-9919 – SETOP

Pintura epóxi - 02 demãos

87272 – SINAPI

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl.
rejunte - conforme projeto - branca

7.1.3.3.2. Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em andamento,
exceto para as que estão de acordo com a art. 50, parágrafo único da Resolução Confea n° 1.025 de 30
de outubro de 2009.
7.1.3.3.3. A comprovação de vínculo do profissional com a licitante deverá ser feita por meio de Prova de
Registro da empresa no CREA ou CAU em que figure o profissional disponibilizado como responsável
técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou ART/RRT de
Cargo/Função ou declaração de futura disponibilidade, desde que apresentada a anuência do
profissional a ser contratado, ou ainda que o profissional responsável técnico configure como sócio da
empresa licitante.
7.1.3.3.4. Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional, devem participar do serviço objeto deste Projeto Básico, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
7.1.3.4. VISITA TÉCNICA
7.1.3.4.1. Os licitantes deverão apresentar Declaração Formal de Visita/Vistoria ou de Dispensa de
Visita/Vistoria do local da prestação dos serviços, conforme modelos constantes no ANEXO V.
a) A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, examinando as áreas,
tomando ciência do estado, características, e eventuais dificuldades para execução dos serviços,
devendo, nesse caso, apresentar a Declaração Formal de Visita/Vistoria, assinada pelo Responsável
Legal e pelo Responsável Técnico.
a.1) A empresa licitante que optar pela vistoria deverá agendar junto a Assessoria Técnica de
Engenharia e Arquitetura, pelo e-mail atena.semed@gmail.com;
a.2) As vistorias acontecerão em dias úteis, entre 08:00h às 17:00h, até 24 (vinte e quatro) horas antes
da data da abertura da licitação.
b) A vistoria não é de caráter obrigatório, podendo a empresa licitante participar do certame, mesmo que
não vistorie o(s) local(ais), devendo, nesse caso, apresentar a Declaração Formal de Dispensa de
Visita/Vistoria, assinada pelo Representante Legal;
b.1) A empresa licitante que optar pela não vistoria do local não poderá, em hipótese alguma, descumprir
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qualquer regra, decisão e acordo consequente deste edital.
b.2) A empresa que não vistoriar o local será tratada nas mesmas condições daquela que vistoriou.
7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência a data de abertura do certame,
quando não vier expresso o prazo de validade;
a) No caso de Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58,
da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos
os demais requisitos de habilitação;
7.1.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
b) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;
c) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das
seguintes fórmulas:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

c.1) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui capital mínimo ou
patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item
pertinente.
c.2) A não apresentação de memória de cálculo não leva à inabilitação do licitante.
d) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:
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d.1) Publicados em Diário Oficial ou;
d.2) Publicados em jornal de grande circulação ou;
d.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d.4) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa, na forma da Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82, de 19 de fevereiro de 2021,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
e) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar juntamente com
o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL,
nos termos da IN RFB vigente.
7.1.5. DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS
7.1.5.1. Declarações em papel timbrado da empresa, carimbadas e assinadas pelo responsável
legal do licitante, QUE DEVERÃO SER APRESENTADAS NO ENVELOPE N° 01, cujo teor deverá
informar:
a) Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
b) Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
c) Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;
d) Declaração de que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº
8.666/1993;
e) Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de conformidade com o disposto no art. 27,
inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos termos do ANEXO IV;
7.1.5.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
7.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
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7.2.1. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Central Permanente
de Licitação - CPL, ou de outro órgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal,
substituirá os documentos enumerados nos subitens 7.1.1, letras “a” a “g” e 7.1.2, letra “a”, deste Edital;
7.2.2. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos
exigidos para habilitação. A COMISSÃO reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
7.2.3. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação, ou
os apresentarem com vícios, serão julgadas inabilitados e terão suas propostas devolvidas devidamente
fechadas.
7.2.4. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação.
7.2.5. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será
devolvida à proponente.
7.2.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.
7.2.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o
licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitado, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
7.2.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
7.2.8.1. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica e no caso daqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;
c) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
7.2.8.2. Datados dos últimos 90 (noventa) dias da data da sessão pública para abertura dos
envelopes de habilitação quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente
expedidor(a) ou outro prazo estabelecido neste Edital.
a) Não se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela própria natureza, não
apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica,
bem como os documentos exigidos nos subitens 7.1.2, alíneas “a” e “b”, do edital.
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7.2.9. Os documentos exigidos nesta Concorrência deverão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor desta Central Permanente de
Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
a) Os documentos serão autenticados por servidor desta Central Permanente de Licitação, a partir do
original, impreterivelmente até o último dia útil anterior à data marcada para o recebimento dos
envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços”;
b) Serão aceitas somente cópias legíveis;
c) Não serão aceitos documentos que contenham quaisquer tipos de rasuras.
7.2.10. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pelo próprio
licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu representante
legal.
7.2.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará
habilitado para a fase de classificação.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. O ENVELOPE “N° 02” - (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter, em via única, a proposta de
preços, impressa por qualquer meio usual, em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa,
preferencialmente encadernada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na última folha
e rubricada nas demais, devidamente numeradas sequencialmente (ex: 1/10, 2/10... 10/10), em
conformidade com o objeto licitado, com o seguinte conteúdo:
a) Resumo da Proposta de Preços, de acordo com modelo apresentado no ANEXO VI, dela
constando, obrigatoriamente, a razão social, endereço e CNPJ do licitante;
b) Resumo do Orçamento, conforme Planilhas Orçamentárias constantes do ANEXO I, expresso em
moeda corrente nacional, assinado na última folha e rubricado nas demais;
c) Orçamento analítico, conforme Planilhas Orçamentárias constantes do ANEXO I, expresso em
moeda corrente nacional, assinado na última folha e rubricado nas demais;
d) Composição de Custos Unitários, conforme Planilha Orçamentária constante do ANEXO I,
expresso em moeda corrente nacional, assinado na última folha e rubricado nas demais;
e) Composição de BDI, conforme ANEXO I, ou modelo próprio, desde que contenha todas as
informações solicitadas. O percentual total do BDI máximo deverá ser de 28,82%, conforme modelo do
anexo. Para o cálculo do BDI a empresa deverá atender os percentuais mínimos e máximos do Acordão
2622/2013 do TCU;
e.1) Na composição da taxa de BDI, não deverão ser alocados os percentuais relativos ao IRPJ e CSLL,
consoante a Súmula 254/2010 – TCU e o art. 9º, II, do Decreto federal nº 7.983/2013;
f) Composição de Encargos Sociais, conforme ANEXO I, ou modelo próprio, desde que contenha
todas as informações solicitadas;
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g) Curva ABC, conforme ANEXO I, ou modelo próprio, desde que contenha todas as informações
solicitadas;
h) Cronograma físico-financeiro, conforme ANEXO I do Edital;
i) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida neste
Edital para recebimento dos envelopes.
j) Prazo de execução dos serviços: será de 240 (duzentos e quarenta) dias, de acordo com o
cronograma físico-financeiro, a contar do recebimento e assinatura da Ordem de Serviço.
8.1.1. Os preços deverão ser apresentados em moeda nacional corrente, tendo como data base a data
de apresentação da proposta.
8.1.2. Não se admitirá proposta que apresente qualquer preço unitário ou total simbólico, irrisório e/ou de
valor zero e/ou incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, aplicando-se, ademais,
o disposto no art. 48 da Lei nº. 8.666/93.
8.1.3. Os preços ofertados deverão ser compatíveis com os do mercado, consoante determina o art. 43,
IV da Lei nº. 8.666/93 e terão por máximo os preços detalhados no Anexo I – Planilha Orçamentária,
do Projeto Básico.
8.1.4. A Proposta deverá ser rigorosamente formulada nas condições definidas neste Edital.
8.1.5. Na simples apresentação da Proposta o licitante submete-se a todas as cláusulas e condições
deste Edital. A Proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-o, caso seja vencedor, ao
cumprimento do seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela COMISSÃO, consoante dispõe o § 6º do art. 43 da Lei nº 8.666/93.
8.1.6. Após a apresentação da Proposta, em nenhuma hipótese poderá a mesma ser alterada, seja
quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificação dos seus
termos originais.
8.1.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta
apresentada, deverá o licitante, independente de comunicação formal da Central Permanente de
Licitação – CPL, promover a revalidação da sua proposta por igual período.
8.1.8. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.
8.1.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.1.10. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
seguir:
8.1.10.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;
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8.1.10.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento.
8.2. Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pela COMISSÃO, o licitante será
inabilitado ou desclassificado, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.
9. DO PROCEDIMENTO
9.1. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
9.1.1. Após o Presidente/Relator da COMISSÃO declarar encerrado o prazo para recebimento dos
envelopes, não será recebido nenhum outro envelope, assim como não serão aceitos quaisquer outros
documentos que não os existentes nos respectivos envelopes já entregues, nem será permitido que se
faça qualquer adendo ou esclarecimentos sobre os documentos já apresentados, de forma a alterar o
conteúdo original dos mesmos.
9.1.2. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope nº. 01, contendo a documentação relativa à
habilitação dos licitantes, os quais serão rubricados e numerados por no mínimo 2 (dois) membros da
COMISSÃO. Os documentos serão postos à disposição dos representantes dos licitantes, para que os
examinem e os rubriquem, caso assim queiram fazê-lo.
9.1.3. Nessa mesma Reunião, a critério da COMISSÃO, poderão ser analisados os documentos e
anunciado o resultado da habilitação ou designados dia, hora e local certos para a divulgação.
9.1.4. Caso não haja possibilidade de análise da habilitação no mesmo dia, a sessão será suspensa e os
envelopes de proposta de preços serão rubricados em seu fecho pelos presentes e ficarão sob guarda
desta CPL até a nova sessão, a qual será remarcada e comunicada aos licitantes.
9.1.5. Após a apreciação dos documentos, a COMISSÃO declarará HABILITADOS os licitantes que os
apresentarem na forma exigida neste Edital e INABILITADOS os que não atenderem a essas
exigências.
9.1.6. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o conteúdo
ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.
9.1.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados a COMISSÃO poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias
úteis para a apresentação de nova documentação, consoante dispõe o § 3º do artigo 48 da Lei nº
8.666/93.
9.1.8. Do resultado da Habilitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da Ata.
9.1.9. Se todos os licitantes renunciarem ao direito de recorrer do resultado da Habilitação, o que
constará em ata, proceder-se-á à abertura do Envelope nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, dos
licitantes habilitados.
9.1.10. Não havendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, na forma do item
anterior, a COMISSÃO suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então
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executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, os
licitantes habilitados, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os Envelopes de nº 02,
devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a
guarda e responsabilidade da COMISSÃO.
9.1.11. Os Envelopes de propostas de preços das licitantes inabilitadas não reclamados no prazo de 30
(trinta) dias, contados da Adjudicação, serão destruídos independentemente de notificação à
interessada.
9.1.12. Ultrapassada a fase de Habilitação das concorrentes e abertas as Propostas de Preços, não
cabe mais desclassificá-las por motivo relacionado à Habilitação, salvo em razão de fato superveniente
ou só conhecido após o julgamento das propostas.
9.1.13. Encerrada a fase de habilitação e abertos os envelopes contendo as propostas de preços, não
caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
COMISSÃO.
9.2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.2.1. Ultrapassada a fase de habilitação, e, decorrido o prazo legal sem a interposição de recursos, ou
após o julgamento dos mesmos, serão abertos os ENVELOPES DE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
dos licitantes habilitados, divulgando a COMISSÃO, aos licitantes presentes, os preços e condições
oferecidas, sendo as Propostas rubricadas pelos Membros da Comissão e licitantes presentes, se
assim apresentarem interesse.
9.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a COMISSÃO convocar aos licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento, bem como, se
necessário, poderá suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos da
Prefeitura de São Luís, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das propostas
apresentadas, definindo nova data para continuidade da sessão licitatória.
9.2.3. O julgamento e a classificação das propostas serão feitos pelo critério de MENOR PREÇO
GLOBAL, entre os licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste Edital, consoante dispõe
o artigo 45, I, § 1º da Lei nº. 8.666/93, desde que nenhum preço unitário da Planilha Orçamentária
do licitante seja superior aos preços máximos estabelecidos na Planilha Orçamentária constante
no Anexo I deste Edital.
9.2.4. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre o valor constante da Composição de Custos unitários
do serviço e o expresso na Planilha Orçamentária Sintética, prevalecerá o primeiro; ocorrendo
divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os últimos. Se o licitante não
aceitar a correção de tais erros, sua proposta será desclassificada.
9.2.5. A classificação das Propostas se dará por ordem crescente dos preços propostos.
9.2.6. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o
disposto no §2° do art. 3° da Lei nº 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato público,
para o qual todos os licitantes serão convocados.
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9.2.7. Quando as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte
forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que
esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma:
9.2.7.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto será
adjudicado em seu favor;
9.2.7.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas
categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 9.2.7, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
9.2.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no item 9.2.7, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
9.2.7.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
9.2.7.5. A COMISSÃO reserva-se o direito de solicitar dos licitantes, para efeito de análise e caso
entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:
a) Composição de custos de todos os preços unitários ofertados;
b) Comprovação do enquadramento de licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno
porte.
9.2.8. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, promovendo-se a
desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
9.2.9. Para os efeitos desta Concorrência, será desclassificada a proposta de preços que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos;
b) baseie seus preços nos de outros proponentes ou venha oferecer reduções sobre as propostas mais
vantajosas ou, ainda, apresentarem propostas alternativas;
c) contenha ressalvas em relação às condições dispostas neste Edital;
d) apresentar, na composição de seus preços:
d.1) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;
d.2) custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
d.3) quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos
serviços.
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e) apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), tanto
em custos unitários como no valor global, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim
considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto licitado;
e.1) o ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo
determinado pela COMISSÃO.
e.2) Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
e.2.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração; ou
e.2.2) valor orçado pela Administração.
e.3) o licitante que ofertar preço considerado inexequível pela COMISSÃO, e que não demonstre
posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela não-manutenção da
proposta.

f) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
9.2.10. Após a fase de classificação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela COMISSÃO.
9.2.11. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Central Permanente de Licitação – CPL
poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova Proposta.
9.2.12. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou incorreções formais
na documentação ou na proposta, desde que sejam sanáveis e irrelevantes e não prejudique o
processamento da licitação, o entendimento da documentação da proposta e não firam os direitos dos
demais licitantes.
9.2.13. Do resultado da Fase de Proposta de Preços caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata.
9.2.14. Os envelopes de Propostas de Preços dos licitantes inabilitados não reclamados no prazo de 30
(trinta) dias, contados da Adjudicação, serão destruídos independentemente de notificação à
interessada.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Dos atos da Administração, praticados no presente certame, cabem:
10.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata,
nos casos de:
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a) habilitação ou inabilitação da licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulação ou revogação da licitação.
d) rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93.
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
10.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada
com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
10.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão do titular do órgão interessado, na hipótese do § 3º do art.
87 da Lei nº. 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
10.1.1.1. Os documentos constantes nos subitens 10.1.1 a 10.1.3 do edital, deverão ser encaminhados
por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da Central Permanente de Licitação – CPL,
situada na Rua dos Ouriços, Quadra 09, Lote 11, nº 06, Calhau, São Luís - MA – CEP 65.071-820, de
segunda a quinta, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 18:00 horas e sexta-feira, das
08:00 horas às 13:00 horas
10.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão contrarrazoar no prazo
de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, contra-arrazoado ou não o recurso, a COMISSÃO poderá,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado,
ao (à) Presidente da Central Permanente de Licitação.
10.2.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, ficam os autos desta Licitação com
vista franqueada aos interessados.
10.2.2. O recurso interposto será recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo).
10.3. O Recurso será dirigido ao (à) Presidente da Central Permanente de Licitação do Município por
intermédio da COMISSÃO.
11. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
11.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado do julgamento final, será feito relatório
circunstanciado, cabendo à COMISSÃO, adjudicar o objeto da Licitação ao licitante vencedor,
submetendo tal decisão ao Secretário Municipal de Educação - SEMED, para homologação.
11.2. Homologada a Licitação, será convocará ao licitante vencedor, para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, assinar o Instrumento Contratual, na forma estabelecida na minuta do ANEXO VII do Edital,
podendo o referido prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo licitante durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
11.2.1. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação e
qualificações exigidas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o
___________________________________________________________________________________
Central Permanente de Licitação
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65071-820
CNPJ nº 06.307.102/0001-30
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: tati.cpl2021@gmail.com

CPL
Folha: ________________
Proc. Nº 030.38086/2022
Rub. _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Concorrência nº 015/2022
=====================================================================
período da contratação.
11.3. Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido no subitem acima, a Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, se não preferir proceder à nova Licitação, poderá convocar, segundo a ordem de
classificação, outro licitante, nas mesmas condições da proposta vencedora, inclusive quanto ao preço,
para assinar o contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis ao licitante desistente.
11.4. Ao licitante convocado, em substituição ao primeiro, será adjudicado o objeto da licitação e com ele
será assinado o contrato, desde que aceite as mesmas condições da Proposta vencedora, inclusive
quanto ao preço, de acordo com o art. 64, § 2º, da Lei nº. 8.666/93.
11.5. A Adjudicatária ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários ao objeto contratado, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
11.6. O(A) Secretário(a) Municipal de Educação poderá revogar a Licitação por razões de interesse
público, devendo anulá-la de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.
11.7. Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer licitante que tenha
apresentado documento(s) ou declaração(ões) falsa(s) ou incorreta(s), bem como aquela cuja situação
técnica ou econômico-financeira tenha se alterado após o início de processamento do certame,
prejudicando o seu julgamento.
11.8. As alterações contratuais, se houver, serão formalizadas por termos aditivos, numerados em ordem
crescente, e serão exigidas as mesmas formalidades do contrato originalmente elaborado.
12. SUBCONTRATAÇÃO
12.1 Será permitida a subcontratação de partes do serviço objeto deste Edital, conforme disposições
contidas no item 25.2 do Projeto Básico – ANEXO I deste Edital.
13. DO PAGAMENTO
13.1. A Secretaria Municipal de Educação – SEMED procederá ao pagamento na forma e condições
estabelecidas no ANEXO VII - Minuta do Contrato.
14. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
14.1. Os preços contratados em decorrência da presente licitação somente serão reajustados, caso a
prestação dos serviços se estenda por prazo superior a 12 (doze) meses, sem culpa da CONTRATADA,
contados da data da apresentação da proposta, por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos dos serviços, observada a periodicidade anual e as normas ditadas pelo Governo
Federal, conforme previsto na Lei nº. 9.069/95, conforme disposições contidas no item 8 do Projeto
Básico – ANEXO I deste Edital.
15. DAS PENALIDADES
15.1. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da execução contratual estão previstas
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no item 16 do Projeto Básico – ANEXO I e na Minuta de Contrato – ANEXO VII, deste Edital.
16. DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
16.1. O objeto desta licitação será pago obedecendo a seguinte classificação:
Projeto/Atividade: 13101.1236502302.063
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Recursos: 0101000000/0115000053
Projeto/Atividade: 13101.1236502302.063
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Recursos: 0318000000/0105000016
17. DA RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. O contrato a ser firmado com os licitantes vencedores, poderá ser rescindido pela Secretaria
Municipal de Educação - SEMED, de pleno direito, desde que ocorram as hipóteses previstas na
Cláusula Décima Quinta da Minuta do Contrato – ANEXO VII deste Edital.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Os casos não previstos neste Edital e seus anexos e as dúvidas em sua interpretação serão
resolvidos pela Central Permanente de Licitação – CPL, com base na Lei nº 8.666/93 e nos princípios
inerentes à licitação, sem exclusão de outros.
18.2. Os licitantes sujeitam-se a todos os termos, condições, normas, especificações e detalhes
constantes deste Edital e do contrato, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, independentemente
de qualquer manifestação escrita ou verbal.
18.3. Constatada declaração ou documentação falsa, ou atos ou fatos que desabonem a idoneidade
financeira, técnica ou administrativa da licitante, após inspeção da Central Permanente de Licitação –
CPL, o licitante será inabilitado ou sua proposta desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de
outras penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei nº
8.666/93.
18.4. Em qualquer fase desta licitação é facultado à COMISSÃO, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originalmente na documentação ou nas propostas.
18.5. Os licitantes poderão obter informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame,
através do endereço eletrônico indicado no DADOS DO CERTAME, deste edital, obedecendo aos
seguintes critérios:
a) não serão levados em consideração pela COMISSÃO, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações
relativas ao Edital que não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados, até 05
(cinco) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no § 2º
do art. 41 da Lei n.º 8.666/93;
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b) em hipótese alguma serão aceitos pedidos de consulta ou esclarecimentos formulados verbalmente.
c) os esclarecimentos às consulentes serão publicados no site da Prefeitura.
18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia
do vencimento.
18.7. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e
a segurança da contratação.
18.8. Falhas no preenchimento da(s) planilha(s) não são motivos suficientes para a desclassificação da
proposta, quando a(s) planilha(s) puder(em) ser ajustada(s) sem a necessidade de majoração do preço
ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
18.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site
oficial desta Central Permanente de Licitação ou no Diário Oficial do Município de São Luís/MA.
18.10. Havendo, eventualmente, divergência entre o Projeto Básico e as regras do Edital,
prevalecerá as normas contidas neste Edital.
18.11. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
ANEXOS:
ANEXO I - PASTA TÉCNICA contendo:
1. Projeto Básico
2. Resumo
3. Orçamento
4. Composição de Custos Unitários
5. Composição de BDI
6. Composição de Encargos Sociais
7. Curva ABC de serviços
8. Cronograma Físico-Financeiro
ANEXO II – Modelo de Carta Credencial para Representante
ANEXO III – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO IV – Declaração Pessoa Jurídica
ANEXO V – Modelo de Declaração de Vistoria ou de Dispensa de Vistoria
ANEXO VI – Resumo da Proposta de Preços
ANEXO VII - Minuta do Contrato
São Luís - MA, 09 de novembro de 2022.

Nize Tatiane Vieira Oliveira
Membro-Relator – CPL/PMSL
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CONCORRÊNCIA Nº 015/2022 - CPL
ANEXO I
(ANEXO EXTERNO)

PASTA TÉCNICA contendo:
1. Projeto Básico
2. Resumo
3. Orçamento
4. Composição de Custos Unitários
5. Composição de BDI
6. Composição de Encargos Sociais
7. Curva ABC de serviços
8. Cronograma Físico-Financeiro
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CONCORRÊNCIA Nº 015/2022 - CPL
ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE
(local e data),
À
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - C P L
SÃO LUÍS - MA
REF.: Concorrência nº. ___/2022 - CPL

(empresa)_________________________, por seu representante legal, que esta subscreve,
credencia o Sr. ________________________, portador da Carteira de Identidade N.º_______ para
representá-la perante esta Comissão, na Concorrência em referência, inclusive com poderes para
renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase do processo licitatório.
Atenciosamente,

____________________________________
(nome da empresa)

_____________________________________________________
(assinatura e cargo do representante legal)
RG n.º
CPF n.º
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CONCORRÊNCIA Nº 015/2022 - CPL
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E LEI MUNICIPAL N.º 4.830/2007

Ref: CONCORRÊNCIA Nº XXX/2022–CPL/PMSL
A empresa ___________________________________________________________________, inscrita
no CNPJ nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________,

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

nº

_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto no
subitem 6.2.1.6 do Edital da CONCORRÊNCIA n° xx/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de14/12/2006 e alterações posteriores.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2022
Nome:
Cargo:
RG:

OBS.

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Membro da Comissão (a), após a abertura da
Sessão, antes e separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de Preços) exigidos
nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar, nesta licitação, do regime
diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei Municipal nº.
4.830/2007.
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CONCORRÊNCIA Nº 015/2022 - CPL
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. __/2022 – CPL

.........................................., inscrito no CNPJ nº................, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr(a)..................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº..................... e do CPF nº.
......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

___________________________________________________________________________________
Central Permanente de Licitação
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65071-820
CNPJ nº 06.307.102/0001-30
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: tati.cpl2021@gmail.com

CPL
Folha: ________________
Proc. Nº 030.38086/2022
Rub. _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Concorrência nº 015/2022
=====================================================================
CONCORRÊNCIA Nº 015/2022 - CPL
ANEXO V
DECLARAÇÃO FORMAL DE VISITA / VISTORIA
Ref.: CONCORRÊNCIA N° 0XX/2022 – CPL/PMSLMA
A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n.º (informar CNPJ), sediada a (informar endereço
completo), por intermédio de seu representante legal e pelo responsável técnico, infra-assinados e para
fins de participação e habilitação na CONCORRÊNCIA N° XXX/2022 – CPL/PMSLMA, declara,
expressamente que VISITOU as áreas onde serão executados os serviços da licitação em referência a
fim de inspecionar as instalações e realizar vistoria técnica das áreas físicas, obtendo o conhecimento de
todos os detalhes, informações e condições necessárias à elaboração da proposta, de acordo com o
edital e anexos do presente certame.
Local e data.
(nome completo da empresa, do seu representante legal e do responsável técnico, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
_________________________________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA/VISTORIA
Ref.: CONCORRÊNCIA N° XXX/2022 – CPL/PMSLMA

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ n.º (informar CNPJ), sediada a (informar endereço
completo da empresa), por intermédio de seu representante legal infra-assinado, para fins de
participação e habilitação no CONCORRÊNCIA N° XXX/2022 – CPL/PMSLMA, declara, expressamente
que OPTOU por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, e que
ASSUME todo e qualquer risco por essa decisão e SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços
constante no edital e seus anexos.
Local e data.
(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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CONCORRÊNCIA Nº 015/2022 - CPL
ANEXO VI
MODELO DO RESUMO DA PROPOSTA COMERCIAL
Ref. Concorrência nº. ___/2022 - CPL
Prezados Senhores:
Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na
mesma, e declaramos que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação
definidos no Edital. Declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se
desenvolverão os trabalhos e que nos responsabilizamos pela execução das obras e/ou serviços e pela
fiel observância das especificações técnicas.
1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
C.N.P.J:
TELEFONE:
DADOS BANCÁRIOS:
2. PROPOSTA DE PREÇOS:
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
MÊS BASE: / /
3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: preencher conforme Edital
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: preencher conforme Edital
Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da licitante ou com procuração

___________________________________________________________________________________
Central Permanente de Licitação
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65071-820
CNPJ nº 06.307.102/0001-30
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: tati.cpl2021@gmail.com

CPL
Folha: ________________
Proc. Nº 030.38086/2022
Rub. _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Concorrência nº 015/2022
=====================================================================
CONCORRÊNCIA Nº 015/2022 - CPL
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____/2022
PROCESSO Nº 38086/2022
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA DE SÃO LUÍS/MA, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A
EMPRESA ___________ PARA OS FINS QUE SE
ESPECIFICAM.

A Prefeitura Municipal de São Luís, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED, entidade de direito público, CNPJ/MF sob nº 06.307.102/0002-11, com sede na Avenida
Marechal Castelo Branco. Nº. 250, Qd. 14, Lote 14, Ed. Trade Center, São Francisco, doravante
denominada simplesmente de CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular
______________________, brasileiro, estado civil, portador do CPF nº ______________________, e, do
outro lado, a empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________,
sediada ___________________________, neste ato representada ___________________________,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato para
execução de determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade
____________________________,
oriunda
do
Processo
Administrativo
nº
____________________________, Adjudicação e Homologação datada de _________________,
mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Este Contrato encontra-se fundamentado na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 demais
normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO
Contratação de empresa especializada em construção civil para execução dos serviços remanescentes
de construção de Creche - Tipo II – Padrão FNDE, localizada __________________________________
Parágrafo único - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no
preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado na forma do art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único: Por se tratar de um contrato por objeto (por escopo), o prazo de vigência presente
nesta cláusula fica estabelecido para efeitos de caracterização da mora para aplicação das sanções
correspondentes, quando for o caso, de apuração das responsabilidades, não se extinguindo o contrato
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automaticamente pelo término do seu prazo, operando-se a extinção do mesmo apenas com a conclusão
do seu objeto e o reconhecimento pela Administração.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E NORMAS DE MEDIÇÃO
O prazo de execução dos serviços iniciará a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço – OS,
emitida pela CONTRATANTE autorizando o início das atividades pelo prazo de 240 (duzentos e
quarenta) dias, em conformidade com o cronograma-físico financeiro apresentado, admitida a
prorrogação, desde que devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente.
Parágrafo primeiro: Deverá ser apresentado pela CONTRATADA, planejamento detalhado, com
objetivo de permitir que a fiscalização tenha a visão geral dos serviços, levando em conta a
produtividade de sua equipe.
Parágrafo segundo: Os serviços terão início a partir da assinatura da Ordem de Serviço, com prazo de
mobilização de no máximo 10 (dez) dias corridos a contar da data de recebimento da ordem de serviço.
Parágrafo terceiro: O prazo de início e término do serviço poderá ser prorrogado, se comprovadamente
ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas:
a.

Alteração do projeto ou especificações, pela CONTRATANTE;

b.

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c.

Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da CONTRATANTE;

d.

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
8.666/93 e suas alterações;

e.

Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f. Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo as sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
Parágrafo quarto: as medições serão realizadas mensalmente ou em periocidade menor ou maior, a
critério da administração, contados a partir do início efetivo dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA – VALOR DO CONTRATO
O valor total da contratação é de R$ _____, conforme proposta de preços e planilhas orçamentárias
apresentadas.
Parágrafo primeiro: nos preços estão inclusas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, EPI’s,
EPC’s, alimentação, transporte, tributos, horas extras, adicionais (noturnos, insalubridades,
periculosidades) e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à
necessária e perfeita execução dos serviços objeto do presente Contrato.
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Parágrafo segundo: o preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e
irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das propostas, válidos por 60
(sessenta) dias.
Parágrafo terceiro: vinculam-se ao presente Contrato as demais disposições constantes no Projeto
Básico relativas ao Valor do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas na seguinte dotação orçamentária:
PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSOS:
CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota Fiscal, conforme boletim de
medição, previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, no máximo de 30 (trinta) dias, em parcelas
proporcionais aos serviços executados, desde que a CONTRATADA:
a) Apresente à CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida;
b) Indique o banco, agência e conta bancária da empresa;
c) Disponibilize, para acesso via internet, as certidões de regularidade fiscal, social e trabalhista,
atualizadas e em vigência;
d) Apresente os seguintes comprovantes em relação a todos os empregados vinculados à
execução dos serviços referentes ao mês a que se refere a medição:
d.1) Abertura da CEI dos serviços, na primeira medição;
d.2) Comprovantes do CAGED dos empregados vinculados ao serviço, quando houver admissão
ou demissão de mão de obra;
d.3) Pagamento dos salários, férias, indenizações, verbas rescisórias ou demais verbas
trabalhistas;
d.4) De recolhimento do FGTS;
d.5) De recolhimento da Previdência social.
e) A liberação da última parcela dar-se-á mediante apresentação da CND do CEI – Cadastro
Específico do INSS.
Parágrafo primeiro: O pagamento dos serviços será efetuado mediante o Boletim de Medição (modelo
Contratante), devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Contratante.
Parágrafo segundo: Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de
liquidação de qualquer obrigação contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e
FGTS) sob responsabilidade da licitante Contratada.
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Parágrafo terceiro: O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das
observações anteriores, à análise e aprovação, da Fiscalização dos serviços realizados pela Contratada.
Parágrafo quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA CONTRATUAL
Fica a CONTRATADA obrigada à prestação de Garantia, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, para garantir integralmente todas as obrigações assumidas, inclusive
indenizações a terceiros, multas e obrigações trabalhistas que venham a ser aplicadas, conforme
disposto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dentre as seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária;
Parágrafo primeiro: A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
Parágrafo segundo: A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
b) Prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
Parágrafo terceiro: A Contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver,
quando:
a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do Contrato;
b) Quando do não recebimento provisório e/ou definitivo e/ou não aceitação pelo CONTRATANTE
do objeto contratado;
c) Das multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada.
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Parágrafo quarto: A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.
Parágrafo quinto: A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante.
Parágrafo sexto: Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
Parágrafo sétimo: A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro garantia, deverá ter
validade durante a vigência do contrato.
Parágrafo oitavo: No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
Parágrafo nono: No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, com a comprovação da anuência da
alteração da instituição financeira, caso não seja a mesma instituição que prestou a garantia originária e
a segunda garantia tenha caráter complementar à primeira.
Parágrafo décimo: Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da
data em que for notificada.
Parágrafo décimo primeiro: Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência do contrato, a
Contratada deverá apresentar prorrogação do prazo de validade da garantia e/ou complementação da
mesma, para o caso de utilização de fiança bancária ou seguro garantia.
Parágrafo décimo segundo: A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das
seguintes hipóteses:
a) Caso fortuito ou força maior;
b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
c) Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Contratante;
d) Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.
Parágrafo décimo terceiro: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de
responsabilidade que não as previstas neste instrumento.
Parágrafo décimo quarto: Caso o valor global da proposta da adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de
1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre
o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
Parágrafo décimo quinto: Será considerada extinta a garantia:
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a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a
ocorrência de sinistros.
Parágrafo décimo sexto: A Garantia de Execução Contratual será liberada e restituída pela SEMED/MA
após a execução do contrato, emissão do termo de recebimento definitivo, cessão de todas as
obrigações assumidas pela contratada na assinatura do instrumento contratual e comprovação de
manutenção das condições de habilitação.
Parágrafo décimo sétimo: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2% (dois por cento).
Parágrafo décimo oitavo: O atraso superior a 30 (trinta) dias conforme dispõem os incisos I e II do art.
78 da Lei. n. 8.666, de 1993 será motivo de rescisão contratual.
CLÁUSULA NONA – REAJUSTE
Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, no prazo de um ano contado da data do orçamento a
que a proposta se referir, podendo ser solicitada na conformidade dos parágrafos constantes nesta
cláusula.
Parágrafo primeiro: Dentro do prazo de vigência do Contrato resultante deste Projeto Básico e a partir
do pedido da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano da
referência acima mencionada, aplicando-se o índice exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054,
de 1994):
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para
entrega da proposta na licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
Considerando-se que se trata de serviço de engenharia, a Administração deve avaliar a pertinência de
eleger o Índice Nacional da Construção Civil – INCC.
Parágrafo segundo: Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
Parágrafo terceiro: a periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores
referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao
término do 12º (décimo segundo) mês e, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo
com a vigência do Contrato resultante deste Projeto Básico.
Parágrafo quarto: O Reajuste será calculado mediante a solicitação da contratada que deverá
apresentar a memória de cálculo do reajuste solicitado.
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Parágrafo quinto: O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei n° 8.666/93 e demais normas pertinentes, são
obrigações da Contratante:
Parágrafo primeiro: Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto deste contrato;
Parágrafo segundo: O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste
documento;
Parágrafo terceiro: Cumprir com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;
Parágrafo quarto: Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
Parágrafo quinto: Aplicar as penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;
Parágrafo sexto: Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado,
sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.
Parágrafo sétimo: Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Projeto Básico e seus anexos;
Parágrafo oitavo: Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.
Parágrafo nono: O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no Projeto Básico
e no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA apresentará um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços objeto do contrato,
indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica, ao qual lhe
compete:
1.1.1 Coordenar as relações da empresa com o gestor do contrato;
1.1.2 Gerenciar os serviços;
1.1.3 Receber as notificações do gestor do contrato e da autoridade máxima do órgão ou entidade;
Parágrafo primeiro: A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer
membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.
Parágrafo segundo: É condição para início do contrato a indicação do representante, por parte do
contratado.
Parágrafo terceiro: Será necessário que o preposto esteja no local da execução.
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Parágrafo quarto: Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da
ação, omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade
inferiores.
Parágrafo quinto: Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste termo, assim como, horas
extras, adicionais (noturnos, insalubridades, periculosidades).
Parágrafo sexto: A CONTRATADA deverá apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços objeto desde contrato, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Serviço.
Parágrafo sétimo: A CONTRATADA deverá executar os serviços rigorosamente em conformidade com
todas as condições estabelecidas neste contrato.
Parágrafo oitavo: A CONTRATADA deverá realizar por meio de laboratório previamente aprovado pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, os ensaios, exames e provas necessárias ao controle de
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados durante o serviço.
Parágrafo nono: Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste contrato,
devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás.
Parágrafo décimo: Fornecer os equipamentos de segurança individuais (EPI’s) e equipamentos de
proteção coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos os
profissionais que executarão os serviços, objeto deste contrato.
Parágrafo décimo primeiro: Responder perante o Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e
acidente de trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus,
encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados, como
estabelecido na lei.
Parágrafo décimo segundo: A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até
25% do valor inicial a que se refere o objeto do contrato, nos termos previstos pela Lei, caso seja
necessária a aplicação dessa condição.
Parágrafo décimo terceiro: Realizar os serviços solicitados por esta Secretaria, com a observância dos
prazos por ela determinados.
Parágrafo décimo quarto: Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas
decorrentes da execução dos serviços, tais como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos,
contribuições, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas
e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção coletiva.
Parágrafo décimo quinto: Responder pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento desta Secretaria.
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Parágrafo décimo sexto: Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade desta Secretaria, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a
prestação dos serviços ora contratados.
Parágrafo décimo sétimo: Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais desta
Secretaria, porém sem qualquer vínculo com a CONTRATANTE.
Parágrafo décimo oitavo: Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste
contrato, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International Organization for Standardization.
Parágrafo décimo nono: Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela
FISCALIZAÇÃO, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.
Parágrafo vigésimo: Responsabilizar-se por todo o transporte necessário a prestação de serviços
contratados, quando requerido pela FISCALIZAÇÃO ou esteja previsto neste contrato.
Parágrafo vigésimo primeiro: Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela
FISCALIZAÇÃO por esta Secretaria.
Parágrafo vigésimo segundo: Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos
serviços contratados.
Parágrafo vigésimo terceiro: Comunicar à FISCALIZAÇÃO desta Secretaria qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
Parágrafo vigésimo quarto: Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita
confidencialidade, todas as condições, o escopo e as informações recebidas em razão dos serviços e
durante a execução dos trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos arquivos e dos relatórios que
vierem a ser emitidos.
Parágrafo vigésimo quinto: Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou
prepostos, o escopo do trabalho contratado, as informações que venham a obter junto a esta Secretaria,
assim como os resultados dos serviços.
Parágrafo vigésimo sexto: Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e
acordadas.
Parágrafo vigésimo sétimo: Manter informado o técnico responsável da FISCALIZAÇÃO/ Secretaria,
encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
Parágrafo vigésimo oitavo: As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão
prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela
CONTRATADA, para serem formalmente esclarecidas.
Parágrafo vigésimo nono: As licenças para execução dos serviços, dependentes de quaisquer
autoridades federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco da Contratada.
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Parágrafo trigésimo: A CONTRATADA deverá mobilizar para a execução das obras o quantitativo de
pessoal necessário para o atendimento do cronograma, ficando sob sua responsabilidade o
dimensionamento dos turnos e equipes para execução dos serviços.
Parágrafo trigésimo primeiro: O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a
manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele previstas
e demais cominações legais.
Parágrafo trigésimo segundo: A Contratada deverá manter todas as condições do conforto e
segurança em relação aos seus funcionários e para os usuários das vias inclusas no objeto deste
contrato, respeitando as NR’s: 06, 08, 12, 18, 24 e 26.
Parágrafo trigésimo terceiro: Apresentar cronograma de execução dos serviços no tempo estabelecido
pela CONTRATANTE e cumprir os prazos e as etapas nele estabelecidos e aprovados pela
CONTRATANTE;
Parágrafo trigésimo quarto: Executar os serviços, em atraso, à noite e/ou em finais de semana e
feriados conforme determinado pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA
toda e qualquer despesa vinculada aos seus funcionários, inclusive trabalhistas, decorrentes do novo
horário, sem prejuízo de eventuais sanções contratuais e legais, em caso de atraso de execução quanto
ao Cronograma Físico-Financeiro por culpa da CONTRATADA;
Parágrafo trigésimo quinto: Substituir qualquer empregado, quando requerido pela CONTRATANTE;
Parágrafo trigésimo sexto: Utilizar nos serviços materiais novos, comprovadamente de primeira
qualidade, que estejam de acordo com as especificações e normas técnicas, que atendam aos requisitos
mínimos de desempenho das Normas Brasileiras correspondentes e que, se possível, estejam
qualificados no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H);
Parágrafo trigésimo sétimo: Ler e atentar para as referências citadas nas especificações técnicas.
Podendo utilizar produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela
FISCALIZAÇÃO; se necessário a CONTRATADA providenciará, a suas expensas, atestado de
similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas
para este fim;
Parágrafo trigésimo oitavo: Utilizar ferramentas e equipamentos próprios na execução dos serviços,
não podendo se servir dos pertencentes da CONTRATANTE a qualquer título e ainda que
temporariamente:
a) Assim estiver previsto e determinado neste Termo, Memorial Descritivo e Especificações
Técnicas, no contrato ou em normas técnicas;
b) For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos;
c) Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da
FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.
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Parágrafo trigésimo nono: Manter no escritório do canteiro de obras à disposição da FISCALIZAÇÃO e
sob sua responsabilidade o DIÁRIO DE OBRAS dotado de páginas numeradas, onde deverão ser
anotados, pelo engenheiro responsável por parte da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os
eventos e fatos intervenientes que historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria,
impugnações, autorizações, notificações, dias e períodos de chuva, ocorrências diversas que impliquem
no andamento da obra etc;
Parágrafo quadragésimo: Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive de
acesso às suas dependências e os horários determinados por esta;
Parágrafo quadragésimo primeiro: Velar para que os serviços e as instalações que seus empregados
venham utilizar, inclusive sanitários, permaneçam sempre limpos e arrumados, com os materiais
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade;
Parágrafo quadragésimo segundo: Proceder à limpeza final do local dos serviços, após o término, por
completo, de todos os trabalhos, removendo as suas expensas, todo entulho produzido pela execução
dos serviços;
Parágrafo quadragésimo terceiro: Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão
do contrato, e não utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e material
de publicidade, salvo com autorização prévia e desde que resguardado o interesse público;
Parágrafo quadragésimo quarto: Instalar placa de identificação da obra com os dados necessários e
de acordo com a legislação pertinente, bem como providenciar, por conta própria, toda a sinalização
necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, atendendo as normas de
segurança e medicina do trabalho;
Parágrafo quadragésimo quinto: Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessários à
prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas técnicas em laboratório,
caso necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO;
Parágrafo quadragésimo sexto: Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de
segurança, uniformes, recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do
serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los;
Parágrafo quadragésimo sétimo: Manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de obras,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra, de seus materiais e equipamentos, até a
entrega definitiva à CONTRATANTE;
Parágrafo quadragésimo oitavo: Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos serviços, até o limite estabelecido de 30%
(trinta por cento), desde que não implique em alterações substanciais nas cláusulas pactuadas;
Parágrafo primeiro: No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta
abrangerá apenas reforçará a capacidade técnica da contratada e que executará, por seus próprios
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meios, o principal dos serviços de que trata este termo, assumindo a responsabilidade direta e integral
pela qualidade dos serviços contratados;
Parágrafo segundo: A assinatura do contrato caberá à empresa vencedora, por ser a única responsável
perante a SEMED, mesmo que a subcontratação tenha sido autorizada pela SEMED;
Parágrafo terceiro: A SEMED se reserva o direito de, antes do início dos serviços e durante a execução
dos mesmos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e suas subcontratadas se
submetam à comprovação de suficiência técnica para a realização dos serviços e determinar a
substituição de qualquer membro da equipe caso não satisfaça os quesitos técnicos requeridos ou que
não esteja apresentando o rendimento desejado;
Parágrafo quarto: Somente serão permitidas subcontratação regularmente autorizadas pela SEMED,
sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento;
Parágrafo quinto: Os serviços subcontratados, caso não satisfaçam os projetos ou as especificações,
serão impugnados pela Contratante, cabendo à Contratada todo o ônus decorrente de sua reexecução.
Parágrafo sexto: As empresas ou profissionais subcontratados, onde pertinente, deverão estar
devidamente registrados no CREA/MA ou CAU/MA da região competente, com responsável técnico
capacitado a executar os serviços especificados.
Parágrafo sétimo: - A Contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratação.
Parágrafo oitavo: A Subcontratada também deve comprovar, perante a SEMED/MA, que está em
situação regular fiscal e previdenciária, e que dentre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não
constam servidores ou ocupantes de cargo de direção na SEMED/MA.
Parágrafo nono: O responsável técnico da empresa subcontratada deverá acompanhar efetivamente a
execução do serviço, sendo exigido pela Contratante que o referido profissional acompanhe a execução
do objeto subcontratado, sob pena de suspensão da execução dos serviços.
Parágrafo décimo: Os serviços especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas serão
coordenados pela Contratada de modo a proporcionar o andamento harmonioso, em seu conjunto,
permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais, inclusive os
decorrentes de prazos de apresentação de documentação e execução dos serviços, as obrigações da
Contratada estendem-se, no que couber, às empresas subcontratadas.
Parágrafo décimo primeiro: não será admitida a participação de consórcios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou da infringência
dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos do art. 86, 87
e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:
I – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado da prestação de serviços, nos
casos que ensejaram rescisão do contrato na forma da Lei;
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II – Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do contrato por dia de atraso, do período
do cronograma não cumprido, até o limite de 20% do valor do contrato.
Parágrafo primeiro – Além das multas acima aludidas a SEMED poderá, garantida a defesa prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese da inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes
sanções:
a.
Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as
quais a Contratada tenha ocorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro
de Fornecedores do Município de São Luís;
b.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato.

c.

Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís - MA, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos.

d.

Declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de cumprir as
obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no
Diário Oficial do Município de São Luís -MA.

Parágrafo segundo – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente
com a prevista na alínea “b”.
Parágrafo terceiro: As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato
venha a acarretar ao CONTRATANTE.
Parágrafo quarto – As multas previstas, quando aplicadas, serão descontadas dos créditos da
Contratada ou, se for o caso, cobrados administrativa ou judicialmente.
Parágrafo quinto: O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhe
correspondem, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de
caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior,
verifica-se no ato necessário, cujos efeitos não são possíveis de evitar, ou impedir, nos termos do
parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Os serviços serão fiscalizados por representante desta Secretaria que ficará responsável pela
comprovação da execução dos serviços exigidos neste Termo e em atestar a Nota Fiscal, devendo este
ser substituído, no caso de seu impedimento, por outro funcionário indicado pela mesma fonte, a seu
exclusivo juízo.
Parágrafo primeiro: As decisões e providências que ultrapassem a competência do gestor do contrato
devem ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
Parágrafo segundo: A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos
serviços não poderão ser invocadas para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos
serviços.
Parágrafo terceiro: A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
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Parágrafo quarto: A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.
Parágrafo quinto: A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer
membro da equipe técnica CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.
Parágrafo sexto: As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela
FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e responsáveis pelas providências a serem
tomadas.
Parágrafo sétimo: A FISCALIZAÇÃO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
Parágrafo oitavo: A FISCALIZAÇÃO velará pelo controle dos materiais utilizados nos serviços, podendo
adotar procedimentos técnicos consagrados e também o seguinte:
a) Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de
informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos que comprovem a qualidade e/ou similaridade dos materiais empregados.
Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para a
CONTRATANTE, e executados por laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO;
b) Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no local de
realização dos serviços;
c) Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela
FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de
proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes.
Parágrafo nono: A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros,
cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no artigo 78, da Lei
Federal nº 8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
Parágrafo primeiro: O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
Parágrafo segundo: O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
Parágrafo terceiro: A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços, no prazo estipulado;
Parágrafo quarto: O atraso injustificado no início de execução dos serviços;
___________________________________________________________________________________
Central Permanente de Licitação
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP 65071-820
CNPJ nº 06.307.102/0001-30
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: tati.cpl2021@gmail.com

CPL
Folha: ________________
Proc. Nº 030.38086/2022
Rub. _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Concorrência nº 015/2022
=====================================================================
Parágrafo quinto: A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE;
Parágrafo sexto: A subcontratação total ou a subcontratação parcial que ultrapasse 30% (trinta por
cento) do seu objetivo. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
Parágrafo sétimo: O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou
comissão responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, assim como as da Secretaria
Municipal de Educação – SEMED
Parágrafo oitavo: O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei Federal n° 8.666/1993;
Parágrafo nono: A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
Parágrafo décimo: A dissolução da CONTRATADA;
Parágrafo décimo primeiro: A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
Parágrafo décimo segundo: Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°
8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
Parágrafo décimo terceiro: A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;
Parágrafo décimo quarto: Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que se refere o Contrato;
Parágrafo décimo quinto: A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei Federal
8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos de §2°
do art. 65 da referida Lei;
Parágrafo décimo sexto: A supressão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurando a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
Parágrafo décimo sétimo: O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
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Parágrafo décimo oitavo: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo décimo nono: – A rescisão deste Contrato poderá ser:
a. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos
parágrafos primeiro a décimo quarto desta cláusula;
b. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o CONTRATANTE;
c. Judicialmente, nos termos da Legislação.
Parágrafo vigésimo: Quando a rescisão ocorrer com base nos parágrafos “décimo terceiro” a “décimo
sétimo” desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela
execução do Contrato até a data da rescisão.
Parágrafo vigésimo primeiro: A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE,
além das sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES DO CONTRATO
O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n. º 8666/93, com a
apresentação das devidas justificativas.
Parágrafo único: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, consoante dispõe o artigo 65, § 1º da Lei n° 8.666/93.
f)
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS, CADERNO DE
ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A CONTRATADA realizará os serviços objeto deste contrato, conforme Especificações e Planilhas
Orçamentárias apresentadas.
Parágrafo único: As Especificações Técnicas a que se refere este contrato visam atender aos requisitos
mínimos para garantir a melhor execução das obras.
Características técnicas:
ITEM
DESCRIÇÃO
VALOR
1
R$
TOTAL
R$
BASE DE DADOS = SINAPI – ABRIL (21) / ORSE – MARÇO (21) / SEINFRA –
27.0/ SETOP – março 2022
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA MODALIDADE
Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:
Parágrafo primeiro: Provisoriamente, pelo gestor do contrato em se tratando de serviços, em até 05
(cinco) dias úteis da comunicação escrita do contratado.
Parágrafo segundo: Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da
Contratada a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes.
Parágrafo terceiro: Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas
as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório, bem como
estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.
Parágrafo quarto: Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova
solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO, será realizado o
Recebimento Provisório.
Parágrafo quinto: O recebimento provisório transfere para a administração a responsabilidade civil pela
verificação da qualidade, quantidade e conformidade do serviço com a proposta e consequente
aceitação.
Parágrafo sexto: Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente e
até 90 dias corridos da comunicação escrita do contratado ou recebimento provisório.
Parágrafo sétimo: O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante após a
comprovação pela Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes sobre o objeto do contrato e correções eventuais que não poderem ser detectadas durante
vistoria, para isso o prazo será de 90 dias, a contar da data do recebimento provisório.
Parágrafo oitavo: Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o contratado notificará a
Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o qual se caracterizará o recebimento
tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.
Parágrafo nono: A Administração deve rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo
com o contrato.
Parágrafo décimo: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do
contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato.
Parágrafo décimo primeiro: Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo,
os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução do objeto
do contrato, correm por conta do contratado.
Parágrafo décimo segundo: Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos
Serviços, à Contratada será aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto considerado
o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação.
Parágrafo décimo terceiro: Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão
processadas através do Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro
dos previstos na Lei.
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g)
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS CORREÇÕES E SERVIÇOS IMPUGNADOS
A CONTRATADA deverá corrigir ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas
pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e riscos, no todo ou em parte,
dentro do prazo estabelecido na respectiva Notificação.
Parágrafo primeiro – Em caso de rejeição total/parcial dos serviços executados, ou na hipótese de
descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliados nas medições mensais, ficará a
CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas fixadas neste Contrato.
Parágrafo segundo – A concessão do prazo estabelecido para correção de serviços impugnados e/ou
cumprimento das determinações não impede a aplicação das sanções administrativas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS
A CONTRATADA deverá fornecer e manter na obra o respectivo RDO – Relatório Diário de Obras, com
todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo funcionário responsável da empresa e pela
Comissão de Fiscalização, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências diárias decorrentes do
andamento dos serviços, bem como especificados detalhadamente os serviços em execução e
registradas outras ocorrências julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do
Contrato.
Parágrafo único – A abertura do livro RDO – Relatório Diário de Obras deverá ser feita juntamente com
a Comissão de Fiscalização no dia de início dos serviços, a quem caberá confirmar ou retificar os
registros.
h) CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS
Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo, tarifas, emolumentos e
despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu objeto.
i)
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO
Este contrato será publicado no Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, de conformidade
com o Parágrafo Único, do art. 61, d Lei n° 8.666/93, ocorrendo as despesas por parte da
CONTRATANTE.
j)
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento ou no respectivo
Termo de Referência, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto
contratado, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, e em especial, a Lei nº 8.666/93, bem
como a Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não poderão
constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços
unitários. Considerar-se-á o Contratado como altamente especializado nos serviços em questão e que,
por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações
e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo
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funcionamento de todas as máquinas, equipamentos e aparelhos utilizados durante a execução dos
serviços objeto deste contrato.
Parágrafo único: Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá
atender as Normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas Estrangeiras
pertinentes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO
Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente contrato, as partes elegem o Foro da Comarca
de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas do presente instrumento,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por firmeza do que foi pactuado, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor,
data, forma e para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.
São Luís (MA), ____de __________ de 2022
___________________________________________________
ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
________________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. __________________________________
CPF nº______________________________

2. __________________________________
CPF nº ____________________________
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