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PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 052/2017 
TOMADA DE PREOS N 2 .003/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

EDITAL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2  
06.554.380/0001-92, por intermédio da Comissäo Permanente de Licitacäo, institulda pela Portaria n° 
017/2017, de 02 de Janeiro de 2017, informa que as 8:30hs (oito horas e trinta minutos ) do dia 03 de 
maio de 2017, na sala da Comissão Permanente de Licitacöes, na sede da Prefeitura Municipal situada na 

Rua do Ferreiro, S/nQ, Bairro Planaltina, em Redencâo do Gurguéia - Pt, será aberta a Iicitacao na 
modalidade TOMADA DE PREOS n 2  003/2017, para execuco indireta sob o regime de empreitada por 
preço global, sob o tipo menor preco por tote, regida pela Lei 8.666/93 e suas alteracöes, de acordo corn 
as prescricôes do tnciso I do § 12 do artigo 45 e artigo 10 inciso II alInea "a", da referida norma legal, Lei 
Complementar n 2  123/06, Decreto n 2  7.983/2017, atendidas as limitaçöes, condicöes e exigências 
expressamente fixadas neste EDITAL, destinado a Contratacâo de empresa de engenharia destinada a 
execucâo dos serviços de manutencão, reforma e reparos na zona urbana do municIpio de Redenco do 
Gurguéia - P1 (zonal), conforme especificacöes técnicas dos projetos, memoriais descritivos, planilhas 
orcamentárias, cronogramas fIsico-financeiros. Maiores informacOes podem ser obtidas pelo 
telefone/fax (89) 3566-1166, ou na sala da Comissao Permanente de Licitacöes no rnesmo endereco 
acirna citado. 

Local, data e horário de entrega das propostas: Sala de reuniöes da Comissão Permanente de 
Licitação na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do Ferreiro, S/n 2, Bairro Planaltina, em Redencão 
do Gurgueia - P1, dia 03/05/2017, ate as 08:30hs (oito horas e trinta minutos). 

1. DOOBJETO: 

1.1. 0 objeto deste certame é a Contratação de empresa de engenharia destinada a execucâo dos 
servicos de manutencäo, reforma e reparos na zona urbana do municIpio de Redencâo do Gurguéia - P1 
(zonal), conforme especificacöes técnicas dos projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentárias, 
cronogramas fIsico-financeiros. 

1.1.1. A contratação das obras e dos servicos destinam-se a recuperação de pavirnentaçao, 
drenagens, pracas, prédios piiblicos, canteiros, obras de contenço, passagem molhada, quadras, campo 
de futebol, tapa-buracos e outros similares. 

1.1.2. As obras a serem executadas deverão atender as Normas Técnicas, Especificacoes e métodos 

de Ensaio da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares indicadas pela 

Proponente e aceitas pelo contratante que garantam, no mInirno, qualidade análoga a exigida pelas 

normas da ABNT. 

1.2. A forma pela qual deverão ser executadas as obras e serviços licitados e as diversas obrigacôes 

dos licitantes e do adjudicatário do objeto desta licitacao estâo registradas neste Edital, nas 

especificaçoes técnicas, mernoriais descritivos, planilhas orcamentárias, cronogramas fIsico-financeiros e 

na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informacôes sobre a Iicitação. 

1.2.1. A PREFEITURA poderá introduzir aditamentos, modificacöes ou revisôes no presente Edital, a 
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qualquer tempo e por qualquer motivo, antes da data estabelecida para a abertura da licitacão. Tais 

aditarnentos, rnodificacoes ou revisôes serão encarninhados através de oficio, fax ou e-mail, a todos os 
interessados que tenham adquirido o Edital de Tomada de Precos na forma legal. 

1.2.2. Os servicos serão realizados corn rigorosa observância do projeto e respectivos detaihes, bern 
corno estrita obediência as prescriçôes e exigências estabelecidas neste Edital. 

1.3. As empresas deverão obrigatoriamente verificar os locals das obras, através de urn engenheiro, 

sob pena de inabilitaçäo, não podendo alegar desconhecirnento de seu eridereço. 

1.3.1. A visita deverá ser efetuada pela empresa interessada através de urn profissional de nIvel 
superior em engenharia civil, Responsável Técnico da licitante, devidamente credenciado, pertencente ao 

seu quadro permanente, munidos dos documentos necessários a comprovaçäo das condicães exigidas, 
registrado corno tal no CREA da jurisdiçao da sede da mesma, corn as atribuicôes de visitar o(s) local (ais) 
das obras e servicos objeto deste Edital, para constatar as condicôes de execucão e peculiaridades 
inerentes a natureza dos trabalhos, sendo o atestado assinado pelo funcionário da prefeitura encarregado 

de acornpanhar as visitas, o engenheiro da Prefeitura e o responsável técnico da empresa. 

1.3.2. A visita ao local das obras poderá ser feita no horário normal de funcionarnento da Secretaria 
da lnfraestrutura (07:30h as 13:00h), corn salda de frente da sede da Prefeitura Municipal, onde serão 

recolhidos os credenciarnentos e documentos dos engenheiros das empresas participantes, onde se fará 

presente urn responsável da Prefeitura para acompanhar os interessados e ao final expedir o atestado de 

visita por ele assinado e pelo engenheiro da prefeitura. Não serâo aceitas visitas realizadas fora do horário 
especificado. 

1.3.1. Ser6 ernitido documento de vistoria do local, que deverá ser anexado a docurnentação exigida 

para habilitacão. 

1.4. A entrega do Edital aos interessados será feita pela Cornissão Permanente de Licitacão do 

Municiplo, das 07:30hs as 13:30hs, em dias uteis. 

1.4.1. Se a licitante desejar obter cOpia do edital e demais documentos anexos a este deverá arcar 
corn o custo efetivo de reproduco gráfica da docurnentacão, (artigo 32, § 52 da lei 8.666/93). 

1.4.2. Se as ernpresas desejarem obter os documentos anexo ao processo por rneios magnéticos os 

mesmos devero dispor de urn Pen drive e/ou CD-ROM regravável. 

1.4.3. 0 valor máximo previsto para execucao da obra está avaliado em R$ 797.602,40 (Setecentos e 

Noventa e Sete Mil Seiscentos e Dais reais e Quarenta centavos). 

1.4.3.1. Os preços máximos unitários admitidos neste certame estão constantes nas planilhas 

orçamentárias em anexo ao este edital. 

2. cONDIcOES DE PARTICIPAçAO: 

2.1. Sornente poderao participar desta licitacäo: 

2.1.1. Empresas regularmente estabelecidas no pals e que sua finalidade e ramo de atuaco 

principal, expressos no ato de sua constituição ou em alteraçöes posteriores, procedidas ate a data de6"  

abertura desta licitaco, estejam ligadas ao objeto desta licitacâo; 
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2.1.2. Que estejam devidamente CADASTRADAS junta a CPL da Prefeitura Municipal de Redencâo 

do Gurguéia - Pt, ou que atenderem a todas as condicöes exigidas para cadastramento ate 72 (setenta e 

duas) horas que anteceder a abertura do procedimento, observada a necessária qualificacão; (art. 22, § 
22  da lei 8.666/1993) 

2.2. 	Será vedada a participacão de empresas quando: 

2.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder PtThlico; 

2.2.2. Sob processo de falência ou liquidaçào na forma do COdigo Civil; 

2.2.3. Impedidas de licitar, contratar ou transacionar corn a Administracão Püblica ou quaisquer de 
seus órgos descentralizados; 

2.2.4. Enquadradas nas disposicoes do art. 99  da Lei Federal n 9  8.666/93; 

2.2.5. Reunidas em consórcios; 

2.2.6. Seus diretores, responsveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo, ou sócios, sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal, 

conforme Art. 9, incisos 1,11,11, parágrafos 1, 2 9  e 39,  da Lei 8.666/93. 

2.2.6.1. Caso constatado, ainda que a posteriori tal situacão, a empresa licitante será desciassificada, 

ficando esta e seus representantes incursos nas sancöes previstas no art. 90 da Lei n 2 . 8.666/93. 

2.2.6.2. E vedada a participaçáo simultânea de empresas, cujos sócios ou diretores, responsáveis 
técnicos ou integrantes da equipe técnica pertençam simultaneamente a mais de uma empresa licitante, 
caso isso ocorra será inabilitada todas as empresas envolvidas. 

2.3. Nenhuma pessoa, natural ou jurIdica, ainda que rnunida por procuracão poderá representar 

nesta licitaçâo mais de urn licitante; 

2.3.1. Nâo poderäo participar deste procedimento licitatório pessoa, natural ou jurIdica, que se 

encontra inadimplente, pendente corn obras inacabada que esteja respondendo a algum processo junta a 
Prefeitura Municipal; 

2.4. A participacão na presente licitacão se efetivará mediante a apresentaco, na data, hora e local 

expressamente indicados no preâmbulo deste Edital, da Docurnentacão e da(s) Proposta(s) de Precos, 

enderecadas a Comissão Permanente de Licitaço. 

2.5. DA REPRESENTAcA0 LEGAL E CREDENCIAMENTO 

2.5.1. Cada licitante poderá participar da presente Tomada de Precos diretamente ou através de urn 
representante legal que será o ünico a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por 

todos os atos e efeitos previstos neste instrumento, por sua representada. 

2.5.2. Se a empresa licitante se enquadrar nos termo da Lei Complementar n 2 . 123, de 14 de 

dezembro de 2006, corno MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), deverá a 

mesma, no momento do credenciamento, apresentar, também, a declaração constante do modelo em 
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apenso (Anexo VIII - "Modelo - Declaracão - ME ou EPP"), deste Edital, notadamente para efeito de 
aplicação do "direito de preferência" previsto na citada norma. 

2.5.3. A declaração de que trata o item anterior, para efeito de comprovacão da condicâo 
MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), poderá ser substituIdo pela certidão 
expedida pela Junta Cornercial, nos termos da lnstruco Normativa do DNRC n 2 . 103, de 30 de abril de 
2007, publicada no D. 0. U. do dia 22/05/2007, atualizada a menos de 120 (cento e vinte) dias. 

2.5.4. 0 credenciamento do representante legal será feito quando da entrega dos envelopes 
mediante a apresentação, junto a Comisso Permanente de Licitacão, dos documentos abaixo, 
devidamente autenticados ou cópia acompanhada do original: 

a) Cédula de identidade do representante legal da licitante que se fizer presente no 
certame; 

b) Documento que comprove a capacidade de representação, no caso do representante ser 
sócio-gerente ou diretor da licitante, ou procuraco que comprove a outorga de poderes, na forma da lei; 

C) 	Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciarnento 
através de outorga por instrumento piblico ou particular de procuracão, neste ültimo caso, COM FIRMA 
RECONHECIDA EM CARTORIO, corn mencão expressa de que Ihe confere amplos poderes de 
representacao, inclusive para recebimento de intimaçöes e notificaçôes, desistência ou no de recursos, 
bern como demais atos pertinentes ao Certame; 

d) Fazendo-se representar a licitante pelo seu diretor, sócio, proprietário ou assemelhado 
da empresa licitante que cornparecer ao local, deverá corn provar a representatividade por meio da 
apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de 
eleicäo de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas 
jurIdicas, conforme o caso, devendo a documentação mencionada estar acompanhada de cópia ou de 
somente cOpias autenticadas, na qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigacöes em decorrência de tal investidura; 

e) Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente 
dos envelopes "Proposta de Precos" e "Documentacão de Habilitacão"; 

f) A falta ou incorreco dos documentos mencionados nas alinhas "c" e "d", deste Edital, 
no impedirá a exclusäo da empresa em participar do Certame, mas impedirá o representante de 
manifestar-se nas fases do procedimento licitatOrio; 

2.5.5. No será admitida a participacâo de urn mesmo representante para mais de urna empresa 
licitante. 

3. FORMA E APREsENTAcA0 DOS DOCUMENTOS: 

3.1. Os docurnentos de habilitaçao e a proposta de precos deveräo ser apresentados em 02 (dois) 
envelopes distint, indevassáveis, fechados e lacrados, endereçados a Cornissão Permanente de 
Licitacão do MunicIpio de Redencäo do Gurguéia - Pt, preferencialmente em envelopes timbrados, e 
necessariamerite, constar na sua parte externa frontal, de forma IegIvel e visIvel, o seguinte: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (Oxx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.380/0001-92 - Redencao do Gurguéia - PI 



( 	 J PRA 

SECRETARIA MUNICIPAL 
 IOSIBtU 	 it4o cite 

N°PAG._ 
CPI. 	E 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO (CPL) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2  052/2017 
TOMADA DE PREOS N2  003/2017 
ENVELOPE N. 2  01 — DOCUMENTOS DE HABILITAçAO 
(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçAO DO GURGUEIA - P1 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçA0 (CPL) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 052/2017 
TOMADA DE PREOS N2 . 003/2017 
ENVELOPE N 9  02— PROPOSTA DE PREOS 
(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

3.2. No poderão participar desta licitacão as interessados que deixem de apresentar quaisquer dos 
envelopes acima citados, ou cujos envelopes näo possam ser identificados corretamente em função do 
seu conteüdo; 

3.3. Caso o envelope corn a indicaco externa DOCUMENTOS DE HABILITAçAO não possua o 
conteüdo exigIvel neste procedimento licitatOrio, estará a licitante automaticamente excluIda do 
procedimento, independente do conteüdo do outro envelope. 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAcAO: 

4.1. Os documentos de habilitacão deverão ser apresentados dentro dos envelopes, rubricados e em 

uma das seguintes formas: em original, em fotocópia legIvel e autenticada por cartório competente ou 
em publicacão na irnprensa oficia!, ou, ainda, por cópias autenticadas por integrante da Comissâo de 

Licitação (desde que sejam exibidos os originals Para conferência pela Comissâo no ato da abertura dos 
envelopes). Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter rasuras, entrelinhas ou reparos 
feitos corn corretivos; 

4.2. Para habilitação na licitaçáo, so exigidos dos licitantes os docurnentos a seguir discriminados, 

dentro do prazo de validade na data de abertura do certame, em 01 (uma) via, e relativos a: 

4.2.1. HABILITAcA0 JURIDICA, compreendendo: 

4.2.1.1. Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio; 

4.2.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgäo 
competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acöes, acompanhado 
de documentos de eleicão de seus atuals administradores; 

4.2.1.4. lnscricâo, no órgäo competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da Diretoria em exercIclo; 

4.2.1.5. Decreto de autorizacão, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expediclo pelo órgão 	J 
competente, quando a atividade assim o exigir, arquivados na junta comercial; 
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Paragrafo Unico - Se a licitante tiver mais de urn domicIlio, deverá apresentar documentos para 
habilitaço relativa apenas a matriz. 

4.2.2. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, compreendendo: 

4.2.2.1. Prova de lnscriço no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ; 

4.2.2.2. Prova de regularidade para corn a Fazerida Federal: Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e a DIvida Ativa da Uniâo, ou Certidâo Conjunta Positiva corn efeito 
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brash (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), (Portaria Conjunta PGFN / RFB n 2  1.751, de 01/10/2014); 

4.2.2.3. Prova de regularidade para corn a Fazenda Estadual (Certidäo Quanto a DIvida Ativa e 
Certidão de Quitaco de Tributos ou Certid5o Conjunta); 

4.2.2.4. Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal da sede da licitante (Certidão Quanto a 
DIvida Ativa e Certidão de Quitacão de Tributos ou Certidäo Conjunta); 

4.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS); 

4.2.2.6. Prova de regularidade fiscal e trabalhista. Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justica do Trabaiho, mediante a apresentaco de certidão negativa, nos termos do TItulo Vu-A 

da Consolidacão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 12 de rnaio de 1943." 

4.2.3. lndicacao das instalaçSes, aparelhamento e relacão de pessoal técnico cornpatIvel e disponIvel 

para a realizaçäo do objeto desta licitação, bern como a qualificacão de cada urn dos rnernbros de sua 
equipe técnica de nIvel superior que se responsabilizará pela execucão das obras e servicos licitados. 
Apresentar, inclusive, declaracâo de instalação do canteiro de obras e de disponibilidade das rnáquinas e 
equipamentos, conforme ANEXO Ill. 

4.2.4. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAcAO TECNICA 

4.2.4.1. Prova de inscricão ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos junto ao Conseiho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA cornpetente da região a que estiver vinculada a 

licitante, que comprove atividade relacionada corn o objeto deste Edital. 

4.2.4.2. Certidão(öes) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da ernpresa, expedido por 

pessoas jurIdicas de direito püblico ou privado, devidarnente registrado no CREA da regio onde os 
serviços foram executados, acornpanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidäo(äes) de Acervo Técnico - CAT, 

expedida(s) por estes Conselhos, que comprovern que a licitante tenha executado obras e servicos 

similares de porte e cornplexidade ao objeto desta licitacão, conforme a seguir descrito: 

4.2.4.2.1. Deverá(äo) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ôes) expedida(s) pelo CREA, em 

destaque, os seguintes dados: local de execuco, norne do contratante e da pessoa jurIdica contratada, 
nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) tItulo(s) profissional(is) e nirnero(s) de registro(s) no 

CREA; descricão técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de 

execucao. 

4.2.4.2.2. Definern-se como obras e servicos similares: obras construtivarnente afins ao objeto desta 

licitacao. 
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4.2.4.2.3. Definem-se como servicos de porte e complexidade equivalente àqueles que apreseritam 
grandezas e caracterIsticas semelhantes as descritas no projeto básico, integrante deste Edital. 

4.2.4.2.4. Será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item. 

4.2.4.3. Comprovaco de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da 

proposta engenheiro civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no 

CREA, acompanhado da respectiva Certido de Acervo Técnico - CAT, expedida por este Conselho, que 

comprove ter o profissional executado serviços relativos a montagem/instalacao de pocos tubulares ou 
obras similares, conforme subitem "4.2.4.2.2". 

4.2.4.3.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

a) 0 Empregado 

b) 0 SOcio 

c) 0 detentor de contrato de prestacao de serviço. 

4.2.4.3.2. No caso especifico do item 4.2.4.3 será aceito técnico com contrato de regime de 

prestaco de servicos para efeito de comprovaço do quadro permanente da Empresa, detentor de 
acervo técnico. 

4.2.4.3.3. A licitante deverá comprovar, através da juntada de cópia da "ficha ou livro de registro de 
empregado" ou cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata o subitem 
4.2.4.3 pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condico de empregado ou de sOcio, e de que 
está indicado para coordenar os serviços objeto desta licitaco, ou ainda cópia do contrato de prestaçäo 
de servicos de que trata o subitem "4.2.4.3.2.". 

4.2.4.3.4. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovacão será através do ato 

constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada. 
-Th 

4.2.4.3.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como responsável técnico, como comprovacäo da qualificacão técnica, todas as que se enquadrarem 
nessa condicäo serão inabilitadas. 

4.2.4.3.6. No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em servicos 

realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, devidamente 

regularizado no pals de origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por traduçâo 
juramentada. 

4.2.4.4. Alvará de Funcionamento emitido pelo Poder Püblico Municipal do licitante, dentro do 
prazo de validade; 

4.2.5. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFIcAçAO ECONOMICO-FINANCEIRA 

4.2.5.1. Balanco patrimonial e demonstracöes contábeis do ültimo exercIcio social (2016), já 

exigIveis na forma da lei, que comprovem a boa situacäo financeira da empresa, vedada a sua substituicäo 
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por balancetes Cu balancos provisórios, podendo ser atualizados por Indices oficiais quando encerrado ha 

mais de 03 (três) meses da data de apresentaçâo da proposta; 

a.1) Observacöes: sero considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e 
demonstracOes contábeis assim apresentados: 

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n 2  6.404/76 (sociedade ariônima): 

Publicados em Diário Oficial; ou 

Publicados em jornal de grande circulaçäo; Cu, 

• Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante. 

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

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicIlio da licitante ou em outro 

órgão equivalente; ou, 

• Fotocópia do Balanco e das Demonstracoes Contábeis devidamente registrados ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; 

a.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n 2 . 123, de 14 de dezembro 

de 2006 - estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

• Por fotocópia do livro Diário, inclusive corn os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Cornercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 

órgão equivalente; ou, 

Fotocópia do Balanco e das Demonstraçöes Contábeis devidamente registrados ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domiculio da licitante; 

a.1.4) sociedade criada no exercicio em curso: 

• Fotocópia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicIlio da licitante; 

• 0 balanço patrimonial e as demonstracöes contãbeis deverão estar assinadas por Contador 
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

4.2.5.2. Comprovação da boa situaco financeira extralda dos elementos constantes dos balancos 

patrimoniais e demais demonstracoes contábeis demonstradas através da seguinte formula: 

I. 	ILG ((ndice de Liquidez Geral), maior ou igual a 1,0, aplicando a seguinte formula: ILG = 
AC+RLP/PC+ELP. 

AC=Ativo circulante 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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RLP= Realizável a longo prazo 

PC = Passivo circulante 

ELP= Exigivel a longo prazo 

II. 	ILC ((ndice de Liquidez Corrente), major ou igual a 1,0, aplicando a seguinte formula AC/PC, 
onde, 

AC = Ativo circulante 

PC = Passivo circulante. 

Ill. 	ET (Endividamento Total), menor ou igual a 0,50, aplicarido a seguinte formula: ET = ET/AT, 
onde, 

ET = ExigIvel total 

AT = Ativo total. 

4.2.5.2.1. Os Indices de que trata o subitern 4.2.5.2 seräo calculados e apresentados pelo Licitante, 

devidamente confirmados pelo responsável par sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicacão 

do seu nome e do ncimero de registro no Conselho Regional de Contabilidade; 

4.2.5.3. Certidäo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
juridica, ou de execuco patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fIsica, a menos de 60 (sessenta) 
dias da data prevista para abertura da licitacão; 

4.2.5.4. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1 2  do art. 56 da Lei n 2  
8.666/93, limitada a 1% (urn por cento) do valor estimado do objeto da contratacao, (artigo 31, inciso III, 
Lei n 2  8.666/93). 

4.2.5.4.1. GARANTIA DE PROPOSTA 

4.2.5.4.1.1. 0 Licitante deverá fornecer como parte integrante de sua proposta, Garantia de Proposta 

minima de 1% (urn por cento) do valor estirnado do objeto licitado, nas mesmas modalidades e critérios 
previstos no "caput" e § 1 9  do artigo 56, da Lei n 9  8.666/93. A Garantia de Proposta, deverá ser 

apresentada 24 (vinte e quatro) horas antes da data para entrega dos envelopes, sob pena de inabilitacão 
do licitante. 

Paragrafo Primeiro - A Garantia de Proposta é exigida para manter o Contratante protegido contra os 
atos ou omissöes do Licitante, que dão ensejo a execucäo da garantia. A garantia deverá ter prazo de 
validade de no minimo, 30 (trinta) dias, além do prazo de validade da proposta e igualmente prorrogada 
no mesmo perlodo da validade das propostas, caso venha ocorrer uma prorrogaço do prazo. 

Paragrafo Segundo —0 Licitante devera, apOs a prestaco da garantia, dar conhecimento a Secretaria 

Municipal de Fazenda, localizada a Rua do Ferreiro, S/N, Centro, Redencão do Gurguéia - P1, das 07:30 
(sete horas e trinta minutos) as 13:00 (treze horas), em dias üteis, 24 (vinte e quatro) horas antes da data 

para entrega dos envelopes, sob pena de inabilitaço do licitante, onde o Setor de Tesouraria emitirá urn 

Atestado de Recebimento da Garantia, que deverá ser anexado junto aos Documentos Habilitaçâo do 

licitante. A no apresentacão de tais documentos incorrera na inabilitaçao da licitante. 

Paragrafo Terceiro - Caso a valor da garantia esteja em desacordo (a rnaior ou a menor), a '  
licitante será desclassificada, ou seja, inabilitada a continuar no certame. 
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4.2.5.4.1.2. No caso de a caucäo ser em dinheiro está deverá ser depositada em Conta Corrente 

indicada pela Secretaria Municipal de Fazenda de Redenção do Gurguéia - P1, e deverá estar denominada 
em Reals (R$),  conforme anexo XI. 

4.2.5.4.1.3. Toda proposta que não esteja acompanhada de Garantia de Proposta satisfatória será 

considerada inadequada aos termos do Edital, e, consequentemente, ser6 DESCLASSIFICADA. 

4.2.5.4.1.4. Os licitantes que no obtiveram êxito em suas propostas, terão suas Garantias de 

Proposta restituldas ate 30 (trinta) dias após o perlodo de validade das propostas. 

4.2.5.4.1.5. A Garantia de Proposta do licitante vencedor será liberada quando assinado o Contrato, 
mediante apresentacão da Garantia de Execução, conforme subitem 9.11 deste edital. 

OBS: A Secretaria Municipal de Financas sO emitirá o Atestado de Recebimento da Garantia após a 
comprovacão da mesma, cuja confirmaçäo deverá ocorrer ate no máximo 12:00 (DOZE HORAS) do Oltimo 
dia ütil que anteceder a data de realizaço do certame. Após esse horário a Secretaria de Financas fará a 

verificação no primeiro dia ütil após a abertura da licitação, e somente para o caso de devolucâo de 
valores confirmados a empresa depositária. 

4.2.5.4.1.5.6. Se o licitante optar por outra modalidade clever ser emitido sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de Iiquidacão e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministérlo da Fazenda; 

4.2.6 OUTROS DOCUMENTOS A SER ENTREGUE NO ENVELOPE N2  02— PROPOSTA DE PREOS 

4.2.6.1. Atestado de Visita Técnica fornecido pela Prefeitura Municipal. A Visita Técnica, deverá ser 
agendada através do fone (89) 3566-1166 corn a CPL do MunicIpio de Redencão do Gurguéia - P1, situada 
A Rua do Ferreiro, S/n 2, Bairro Planaltina e deverá ser realizada ate 02 (dois) dias üteis antes a data 
prevista para a abertura do certame; 

4.2.6.1.1. Os interessados poderão obter esciarecimentos ou informaçöes técnicas através do e-mail 

Iicitacaoredencao2017@gmail.com , pelo telefone (89) 3566-1166, ou na sede da Prefeitura Municipal 

localizada na Rua do Ferreiro, S/n2, Bairro Planaltina, no horário das 07:30hs as 13:30hs; 

4.2.6.1.2. As despesas de visita aos locais das obras/servicos correro por conta exclusiva do 
licitante; 

4.2.6.2. Declaracão do licitante de que tomou conhecimento dos projetos e que examinou os 
detaihes executivos que acompanham este Edital e que conhece todos Os aspectos peculiares a execução 

das obras/servicos de que trata esta licitaco; (modelo ANEW V); 

4.2.6.3. ReIaco de equipamento de uso da empresa, acompanhado de declaraçâo de sua efetiva 
disponibilidade; 

4.2.6.4. Declaracão de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitacão no presente processo 
licitatório. (modelo ANEXO VI); 

4.2.6.5. Declaracão da licitante de que no possui em seu quadro de pessoal empregados menores 

de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia - P1 

Th 



SECRETARIA MUNICIPAL 

om wwaq 
qualquer trabalho, salvo na condicão de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 72  da Constituico Federal de 1988 e art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93 acrescido pela Lei 

9.854/99; (Mode to - Anexo II); 

4.2.6.6. Declaracão que não possui em seu quadro societário servidor pibIico da ativa, ou 

empregado de empresa püblica ou de sociedade de economia mista (modelo Anexo X); 

4.2.6.7. Declaracâo que não ha Sócios, Gerentes ou Diretores da Licitante que sejam Cônjuge, 

Companheiro ou Parente em Linha Reta, Colateral ou por Afinidade, ate o Terceiro Grau de Servidores 

Ocupante de Cargos de Direcão, Chefia ou Assessoramento dos Diversos Orgãos do MunicIpio de 

Redenço do Gurguéia - Piaui (modelo ANEXO IX); 

4.2.6.8. Declaracâo de Prestaco de Garantia de Proposta (Garantia Em Dinheiro) (ANEXO XII). 

4.2.6.9. Cópia do Certificado de Registro Cadastral - CRC - emitido pela Cornissão de Permanente 
de Licitacão de Redenção do Gurguéia - P1, ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das 
Propostas (art. 22, paragrafo 22  da Lei n 9  8.666/93 e suas alteracöes posteriores); 

4.2.6.10. Comprovante de aquisicão do Edital; 

4.3. A comprovaço de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

somente será exigida, no caso de virem a ser a(s)adjudicatárias deste certame, para efeito de assinatura 
do contrato nos termos do Art. 42 da Lei Complementar N. 2  123/2006. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto, apresentar Os 

docurnentos elencados acima, mesmo que contenham alguma restricão, de acordo corn o art. 43 da Lei 
Complementar n. 2  123/2006; 

4.5. Havendo alguma restrição na comprovaço da regularidade fiscal exigida neste Edital, será(ão) 
assegurado(s), a(s) Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte adjudicatária(s) deste certame, o 
prazo de 05 (cinco) dias üteis, contados a partir do momento em que for(ern) declarada(s) a(s) 
vencedora(s), prorrogavel por igual perIodo, a critério da Administracäo, para a regularizaçao da 

documentaco, pagamento ou parcelamento do débito, e emissäo de eventuais certidôes negativas ou 

positivas corn efeito de certido negativa, conforme o §1 2  do art. 43 da Lei Complementar n. 2  123/2006; 

4.6. A não reguIarizaco da documentacão, no prazo previsto no subitem 4.8, implicará decadência 
do direito a(s) contrataco(öes), sem prejuIzo das sancOes previstas no art. 81 da Lei n. 2  8.666/93, sendo 
facultado a Administraçäo convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificacão, para 
celebrar(em) a(s) contratacao(oes), ou revogar a licitaço, consoante estabelecido no art. 43, §2 2  da Lei 

Complementar n. 2  123/2006; 

4.7. A documentacão em questão deverá ser apresentada em envelope separado da proposta e estar 

dentro de seus prazos de validades, em cópias devidamente autenticadas, ou acompanhadas dos 

respectivos originais para conferência. 

4.7.1. Se a documentacão de habilitação no estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste edital e seus anexos, o proponente será inabilitado. 

4.8. Os envelopes contendo as docurnentacôes e propostas podern ser encaminhadas a Prefeitura 

através de portador ou de serviço postal. 

Rua do Ferreiro, s1n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do GurguOia - P1 



SECRETARIA MUNICIPAL CPL 

III] fill  I u 	
' 	 Ote!¼1 

4.9. Durante os trabalhos somente será permitida a manifestacão, oral ou escrita de pessoas 

devidamente credenciadas pela empresa hcitante. 

4.9.1. No caso da entrega dos envelopes contendo as clocumentaçöes e propostas por representante 

da licitante, no ato da abertura, este representante será considerado como tendo amplos poderes para 

tomar quaisquer decisôes sobre o certarne, ;unto a Prefeitura, inclusive quanto a desistência de 

interposicào de recursos. 

4.10. Podero participar do certame os cadastrados que manifestarem seu interesse corn 
antecedência de 72 (setenta e duas) horas conforme Art. 22 § 22 da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e suas 
alteraçöes. 

4.11. A não apresentacão de documentos ou o não cumprimento de quaisquer das exigências do 
item 05, importarS na imediata INABILITAçAO da licitante. 

S. PROPOSTA DE PREcOS: 

5.1. Os proponentes deverão elaborar mecanicamente, em envelope lacrado, suas propostas e 

planilhas em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado do 

licitante, tendo todas as suas foihas rubricadas e assinada na ültima foiha. 

5.1.1. As empresas deverão apresentar ainda, OPCIONALMENTE, uma via em arquivo eletrônico (CD) 

da Proposta de Preços e demais documentos constantes do envelope n 2 . 02 e sucessivos corn a finalidade 

de facilitar a análise da referida proposta por parte da Cornissão, não sendo motivo para desclassificação. 

5.1.2. 0 envelope indicará em sua parte externa o nome do licitante, a circunstância de tratar-se de 
seu conteiido de PROPOSTA DE PREçOS, e referência a esta TOMADA DE PREcos, podendo conformar-se 

ao seguinte modelo de endereçamento: 

PREFEITURA DE MUNICIPAL REDENcAO DO GURGUEIA - P1 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAcAO (CPL) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 052/2017 
TOMADA DE PREOS Ng 003/2017 
ENVELOPE N 2  02 - PROPOSTA DE PREOS OU COMERCIAL 
(RAZAO SOCIAL E ENDEREO DO LICITANTE) 

5.1.3. Carta Proposta expressa e clara em Moeda Corrente Nacional, (Modelo - ANEXO VII) 

abrangendo: 

5.1.3.1. Preco Global da Proposta, em algarismo e por extenso, resultante dos quadros de 

quantidades e precos; 

5.1.3.1.1. Nos precos propostos pelo LICITANTE deverão está incluldos todos Os componentes das 

despesas incidentes sobre os equipamentos, tais como: encargos socials, todo e qualquer imposto ou taxa 

incidente, e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado, que são de exclusiva 

responsabilidade da Contratada, não cabendo a Prefeitura Municipal qualquer outro pagamento além dos 

precos propostos para o fornecimento dos equipamentos objeto desta licitação; 

5.1.3.2. Prazo máximo de execução total das obras e servicos, a contar da emissão da ord m d 
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execuco de servicos, que não poderá ser superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de acordo 
corn o cronograma fIsico financeiro. 

5.1.3.3. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 

5.1.4. ldentificaçâo do proponente, corn data e assinatura por quern de direito, e rnenco ao 
nümero do Edital; 

5.1.5 Conta bancária: nome, agenda e nümero da conta corrente do licitante; 

5.1.6. Cronograma FIsico-Financeiro, compatIvel corn a previsão de desembolso da Prefeitura 

Municipal, corn a indicaçäo de valores e percentuals de cada obra e servico e de desembolso mensal, total 

e acumulado, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado; 

5.1.7. As medicöes serão sempre feitas em consonância das especificacöes do Projeto Básico em 
anexo a esta edital, que faz parte integrante como se nele estivesse transcrito; 

5.1.8. Junto a planilha orcarnentária incluir a Planilha de composicão analItica de B.DJ. - 

Bonificaçöes e Despesas Indiretas, respeitando os sistemas oficiais de referências de precos para obras e 
serviços de engenharia; 

5.1.8.1. Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nern tarnpouco a planilha de 
custo direto, por se constituIrem em tributos de natureza direta e personalIstica, que oneram 
pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado a contratante; 

5.1.8.2. Os precos unitários dos materiais e servicos a serem utilizados não devem ser superiores a 
mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Indices da Construção Civil - 
SINAPI, mantidos pela Caixa Econômica Federal. 

5.1.9. Composicão de Precos IJnitários: 

5.1.9.1. As composicôes de preços unitários, para todos os itens de servicos constantes do Quadro de 
Quantitativo, sem excecão, inclusive as composicOes de precos unitários auxiliares, que se fizerem 
necessárias para sua complementação, nâo poderão conter divergência entre os valores constantes em 

ambos os docurnentos. Qualquer incoerência nessas composicöes, como utilizacão de valores diferentes 

de salários-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de precos unitários para urn mesmo 

material e/ou de custos horários de utilização de urn mesmo equipamento, poderá implicar na 
desclassificacao da proposta, a excecão de erros meramente formais. 

5.1.9.2. A proposta do licitante deverá ser elaborada levando-se em consideracão que as 

obras/servicos deverão ser executados dentro dos prazos vigentes e de aprimorado acabarnento e, ainda, 
entregues em perfeitas condicöes de funcionamento; 

5.1.9.3. Nos precos propostos pelo Licitante deverão estar incluIdos todos os componentes das 

despesas incidentes sobre os servicos, tais como: salário, encargos sociais, legislacão previdenciária e 

trabaihista, taxa de administracão, seguros em geral, todo e qualquer irnposto ou taxa incidente, 

uniformes, vale-transporte, vale-refeição e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado, que 

são de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bonus de Despesas Indiretas - BDI, não 

cabendo a Prefeitura Municipal qualquer outro pagamento além dos precos propostos para a prestacãp. ' 
dos servicos; 
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5.1.9.4. Nos precos propostos deverão estar incluldos também, mobilizacóes, desrnobilizacão, 

ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentacão, seguros, assistência médica 
prevista em Lei, equiparnentos de protecão individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando 

aplicáveis, necessrios ao perfeito cumprimento e execuçäo do objeto desta licitacão. 

5.1.10. Será desclassificada a empresa que apresentar composicão de precos unitários, cujos valores 

de mao de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados 

por Dissidlo Coletivo, Acordos ou Convencöes Coletivas de Trabalho do MunicIpio onde ocorrerá a obra, 

ou, quando esta abranger mais de urn MunicIpio, o daquele que contemplar a major extensão do trecho a 

ser contratado. 

5.1.11. Declaraçâo da licitante de que, caso seja vencedora da licitação, executará os servicos de 
acordo corn os detalhes executivos, especificacöes técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura 
Municipal, pelos precos unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA. 

5.1.12. E vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos princIpios da licitacão ou o julgamento 

equitativo da licitacao. 

5.1.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagens nao prevista neste Edital, inclusive 
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

licitantes. 

5.1.14. Nas hipóteses em que a Comissào Permanente de Licitacão identificar preco que, segundo 

seu entendimento, seja incompatIvel corn os precos de mercado, notificará o licitante que o ofertou para 
justificá-lo, sob pena de desclassificaçao de sua proposta, näo se admitindo corno justificativa de reducao 
ou aumento excessivo de urn preco a iiidicacão de compensaçöes operadas em outro preco. 

5.1.15. Considerar-se-á que os precos fixados pelo licitante sao completos e suficientes para 
assegurar a justa remuneracao de todas as etapas dos servicos, da utilização dos equipamentos e da 

aquisiçao de materials. Considerar-se-á, assim, que a não indicaçao no conjunto de composicöes de custos 
unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execucão dos servicos conforme 

projetados, significa tacitamente que seu custo está diluIdo pelos demais itens componentes dos custos 

unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e nao ensejarão qualquer alteração contratual sob 

esta alegação. 

5.1.16. As propostas deverao permanecer válidas e em condiçöes de aceitacão por urn perlodo de 
60 (sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas, podendo ser prorrogados por 

solicitacao do MunicIpio de Redencao do Gurguéia - P1 e corn a concordância das licitantes. 

6. ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILFrAçA0 

6.1. No horário, dia e local estabelecido neste Edital, os licitantes apresentarao, inicialmente, em 
separado dos envelopes, as credenciais de seus respectivos representantes. 

6.1.1. A procuracao outorgada ao(s) representante(s) da licitante deverá constar de instrumento 

püblico ou particular, corn firma reconhecida em cartório, outorgando poderes ao(s) representante(s) 
para atuar junto a Comissão Perrnanente de Licitaçao da Prefeitura Municipal, no que tange a praticar 

atos alusivos a esta licitaçao, em todas as suas etapas, ate o seu julgarnento final, corno: rubricar os 

CNPJ. 06.554,38010001-92 
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DOCUMENTOS DE HABILITAcAO e as PROPOSTAS DE PREcOS, apresentadas pelos demais licitantes 
proponentes, assinarem atas ou outros documentos licitatórios, apresentar contestacOes e recursos, 
desistir, renunciar e enfim praticar quaisquer outros atos que sejam de interesse do licitante. A falta do 
comprovante de poderes para representar no inabilita o licitante, mas impede a atuacão do 
representante. 

6.1.2 Além do instrumento de procuraçäo, o representante deverá apresentar documento de 
identidade ou equivalente; 

6.1.3. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os 
quais faro parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente, ou autenticado por servidor desta Prefeitura Municipal, inclusive membro da Comissäo no 
decorrer da sesso de licitacäo, ou publicaçâo em Orgão da imprensa oficial, observados sempre os 
respectivos prazos de validade; 

6.14. A cada licitante que participar do certame será permitido somente urn representante para se 
manifestar em nome do mesmo, desde que autorizado por documento de habilitacao legal, vedada a 
participacão de qualquer interessado representando mais de urn licitante. 

6.1.5. A não apresentaçào ou incorrecäo de qualquer documento de credenciamento, bern assim o 
no comparecimento do licitante ou de seu representante legal a sessão, não inviabilizará a participaco 
do(s) licitante(s) no certame. Neste caso, o(s) portador(es) dos envelopes poderá(ão) assistir apenas corno 
ouvinte(s), no podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observacäo em ata ou mesmo de se 
manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentacão de 
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope 
será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que 
citado documento se encontra no recinto, corn o intuito de arnpliar a disputa 

6.1.6. No caso de representaçäo do licitante por sócio que tenha poderes para representar a 
empresa, tal condicão deverá ser demonstrada mediante apresentação de documento de identificaco 
do representante e documento que prove sua condicão de representante legal da empresa, 
estatuto/contrato social, antes de recebidos os envelopes e, portanto, antes da abertura do envelope 01 - 
DOCUMENTOS DE HABILITAçAO; 

6.1.7. Sendo representante de Nacionalidade Estrangeira deverá, tambérn, ser apresentada a prova 
de permanência legal no Pals. 

6.2. ApOs o horário previsto para a abertura do presente certame, não será perrnitida a participacão 
de retardatarios. 

6.3. Em seguida a identificacão dos licitantes e de seus representantes, Os licitantes entregarao ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitacão, os envelopes n 2  01 - DOCUMENTOS DE HABILITAçAO e 
02 - PROPOSTA DE PREços. 

6.4. Aberto o envelope 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAçAO contendo a documentacão, esta, depois 
de rubricada pela Presidente e mernbros da Comissão Permanente de Licitacão, será oferecida ao exame 
e a rubrica dos representantes dos concorrentes presentes a sesso. 

6.5. A Cornisso Perrnanente de Licitacão exrninarâ os documentos de habilitacão de cada licitante 
e lavrará a correspondente ata, apOs o que divulgar6 o resultado de habilitação, dando ciência a todos o 
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licitantes, em sessão pUblica, previamente marcada ou através de publicação na imprensa oficial. 

6.6. Na hipótese de interposicao de recurso na fase de habilitacão, o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação notificará as licitantes do seu resultado, e convocará os interessados para nova 

sesso pibUca para abertura das Propostas Comerciais das licitantes habilitadas, caso não tenha sido 
modificada a deciso anterior; 

6.7. Será inabilitado o licitante que não atender as exigências previstas neste Edital. 

6.8. 0(s) Envelope(s) n 9  02 devidamente lacrado(s) e rubricado(s), contendo a(s) PROPOSTA(S) 

COMERCIAL(IS) do(s) licitante(s) inabilitado(s) será(ão) devolvido(s) nas respectivas sessöes piblicas; 

6.8.1. Caso o representante do licitante inabilitado se recuse a receber o(s) Envelope(s) 02 nas 
respectivas sessôes piblicas, ou não o retire no prazo de ate 20 (vinte) dias üteis após a data de 
homologação da licitacão, o mesmo será destruldo. 

7. ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. Na data, hora e local comunicado, a Comissâo Permanente de Licitacão, abrirá 0(s) Envelope(s) 

n 9  02 dos licitantes habilitados e divulgará o valor global de cada proposta cujos documentos serão 

analisados e rubricados pelos representantes dos licitantes presentes e rubricados pela Comissäo 

Permanente de Licitaco. 

7.2. A Comissäo Permanente de Licitaço verificará a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(lS) quanto a 

eventuais erros aritméticos, os quais sero corrigidos, na forma seguinte: 

7.2.1. No caso cle discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o 

valor por exteriso; 

7.2.2. No caso de erro de transcriço da quantidade prevista para o servico, a quantidade e o preco 

total serão retificados, mantendo-se inalterado o preco unitrio; 

7.2.3. No caso de erro de multiplicação do preco unitário pela quantidade correspondente, o 
produto será retificado, mantendo-se inatterados o preço unitário e a quantidade; 

7.2.4. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas. 

7.2.4.1. 0 preco total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal. 0 valor resultante 

consistirá no preco-corrigido global da PROPOSTA COMERCIAL. 

7.2.4.2. A CPL verificará a presenca de ME ou EPP, para o cumprimento do constante na Lei 
Complementar n 9 . 123/2006 e lei municipal vigente. 

7.2.4.3. Caso a proposta classificada em 1 9  lugar no seja de ME ou EPP, a CPL procederá de acordo 

corn os subitens a seguir: 

7.2.4.3.1. Fica assegurada, como critério de desernpate (lei municipal vigente sobre as ME's ou EPP's) 

e Lei Complementar n 2 . 123/2006, preferência de contrataço para as ME e EPP, devendo o licitante estar 

presente a sesso püblica de divulgaçao da análise das propostas de precos, previamente marcadaela 

Comisso, para exercer tat direito. 
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7.2.4.3.2. Entende-se par empate aquelas situacöes em que as propostas apresentadas pelas ME e 

EPP sejarn iguais ou ate superior a 10% (dez par cento) a proposta mais bern classificada, depois de 

ordenadas as propostas de precos em ordem crescente dos precos ofertados. 

7.2.4.3.3. Para efeito do disposto no subitem 7.2.4.3.2, ocorrendo empate, a CPL procedera da 
seguinte forma: 

7.2.4.3.3.1. A ME ou EPP mais bern classificada poderá apresentar proposta de preco inferior àquela 

considerada vencedora do certarne, situaco em que será classificada em prirneiro e consequentemente 
declarada vencedora do certame; 

7.2.4.3.3.2. No ocorrendo a contrataco da ME ou EPP, na forma do subitern anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipOtese do subitern 7.2.4.3.2, na ordern 
classificatória, para o exercIcio do mesmo direito. 

7.2.4.3.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem no 

intervato estabelecido no subitern 7.2.4.3.2. será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada em ata. 

7.2.4.3.4. A hipótese de no contrataço nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.2.4.3.5. 0 resultado de julgarnento final do certame será comunicado na mesma sesso ou 
posteriormente através de notificação aos interessados 

7.3. Finalmente após as verificaçöes dos ajustes, a Comissão Permanente de Licitacão analisará a 

PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, desciassificando aquela que: 

7.3.1. Deixar de apresentar qualquer urn dos documentos exigidos neste Edital, ou apresentá-los em 
desacordo corn qualquer exigência deste Edital; ou, 

7.3.2. Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos dernais licitantes ou de 

qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdidos; 

7.3.3. Deixar de apresentar preco unitário para urn ou mais servicos. 

7.3.3.1. Apresentar preço unitário e/ou global superiores aos valores mximos constantes da Planilha 
de Precos Básicos deste Edital 

7.3.4. Apresentar prazo de execucão das obras e servicos objeto desta licitacão diferente do 
estabelecido neste Edital. 

7.3.5. Apresentar proposta cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orcado 

pela Prefeitura Municipal de Redenco do Gurguéia - P1. 

7.3.6. Ofereçarn preco excessivo ou manifestamente inexequlvel, justificados em análise técnica da 
Administracão, considerados coma aqueles incompatIveis corn as precos dos insumos, salários, encargos 
(sociais e financeiros) e lucros praticados no mercado. 
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7.4. Será considerada vencedora a proposta que resulte 0 MENOR PREO GLOBAL para a execucão 
dos servicos. 

7.5. Observado o critério de aceitabilidade da proposta estabelecido nos subitens anteriores, a 

Comisso Permanente de Licitacao classificará as propostas remanescentes, pela ordem crescente dos 
precos globais ofertados pelos licitantes, e divulgará a classificacäo através de publicacão na imprensa 
oficial. 

7.6. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através de sorteio, em ato 

püblico, o qual todos os licitantes classificados sero convocados, em horário e local a serem definidos 

pela Cornisso Permanente de Licitaço, dando ciência prévia a todos. 

7.6.1 Decorridos 30 (trinta) minutos cia hora marcada, sern que comparecam todos os convocados, o 
sorteio será realizado a despeito das ausências. 

7.6.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Compiementar 123/2007). 

7.7. Quando todos os licitantes foram inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, A 

Prefeitura Municipal poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (dias) dias üteis para apresentacao de nova 

documentaco ou de outras propostas excluldas das causas que deram origem a inabilitacão ou 
desclassificação. Todos os concorrentes serão comunicados formalmente do dia, hora e local cia abertura 

dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data de 
apresentação. 

7.8. iuntamente corn o julgamento das PROPOSTAS DE PREOS a Comissâo de Licitação proferirá 0 

julgamento final da licitaço, declarando a mais vantajosa para a Administracão no certame, pendente 
todo o processo a autoridade superior para hornologaçâo e posterior adjudicaçäo. 

S. IMPUGNAcAO E RECURSO 

8.1. A irnpugnaco dos termos do Edital e de seus anexos se efetivará em conformidade corn o Art. 
41 da Lei n. 8.666/93, e deverá ser dirigida a autoridade que assinou o Edital e protocolada no Protocolo 
da Prefeitura Municipal: 

8.1.1. Por qualquer cidadão, ate 05 (cinco) dias üteis antes cia data fixada para a abertura desta 
licitação prevista no preãrnbulo deste Edital; 

8.1.2. Pela licitante, ate 02 (dois) dias 6teis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital. 

8.1.2.1. Considerar-se-á licitante a empresa que rnanifestar expressarnente o direito de participar do 
certarne. 

8.1.2.2. A impugnação feita tempestivamente dara ao licitante o direito de participar cia licitacão ate 

o trânsito em julgado, na esfera adrninistrativa, da decisão relativa a matéria impugnada; 

8.1.2.3. Não sero conhecidas as impugnacôes interpostas, quando vencidos o respectivo prazo 

legal; 

CNPJ. 06.554.38010001-92 - 
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8.1.2.4. A entrega dos Envelopes, sern que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

Edital, implicará em plena aceitacão, por parte dos interessados, das condicöes deste Edital; 

8.2. Tomar-se-á por base, para efeito de contagern de prazo, a exclusäo da data fixada no preâmbulo 

deste Edital e a inclusão da data do vencmento para o recebimento das irnpugnacöes; 

8.3. Apresentada a impugnaço, a mesma sera respondida ao interessado, dando-se ciência aos 

demais adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope contendo os DOCUMENTOS DE 
HABI LITAcA0; 

8.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatOrio ate o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os 

DOCUMENTOS DE HABILITAcAO e a PROPOSTA COMERCIAL a Comissão Permanente de Licitacão, junto 

corn os outros licitantes, na data, hora e local fixado neste Edital. 

8.5. Divulgada a decisâo da Comisso Permanente de Licitacão, no tocante a fase de habilitacão ou 
de classificação, se dela discordar, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias üteis para interpor recurso, 

contado da data de divulgacào do resultado da respectiva fase, exceto se dele renunciar expressarnente. 

8.6. lnterposto o recurso, em qualquer fase da licitacão, dele se dará ciência formalmente aos 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias üteis; 

8.7. Os licitantes podero defender seus interesses na licitacão por todos os meios juridicamente 
aceitaveis, inclusive corn formulaço de RECURSOS contra as decisöes adotadas pelos condutores do 
processo. 

8.8. A propositura de recursos administrativos sobre o presente certame, obedecera ao que 

estabelecem os incisos I, II e Ill do artigo 109, da Lei n o  8.666/93. 

8.9. Nenhum prazo de recurso, representacão ou pedido de reconsideraco se inicia ou corre sem 

que Os autos do processo estejam corn vista franqueada ao interessado. 

9.CONTRATO 

9.1. A Execucão dos servicos será contratada corn o proponente vencedor, que será notificado por 
escrito, para satisfazer os requisitos necessários a assinatura do Contrato. 

9.2. 0 prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da 

convocaco para esse firn. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual perIodo quando solicitado 
pela licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra rnotivo justificado e aceito pela 
Prefeitura Municipal. 

9.3. Se, decorrido o prazo, o proponente vencedor näo atender a notificacão a que se refere o 
subitem anterior, a Prefeitura Municipal cor.vidará, segundo a ordem de classificacão, outro licitante, 

obedecendo as rnesmas condicoes do licitante vencedor, ou se preferir, procederá a nova licitacão. 

9.4. 0 Contrato será executado pzutado no Cronograma FIsico-Financeiro do proponente. 

9.5. 0 prazo máxirno para inIcio dos serviços fica fixado em 10 (dez) dias consecutivos, contad " 

partir da data de expedição da Ordem de Execucão de Servicos. 

CNPJ. 06.554.38010001-92 - 
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9.6. Este Edital, as Especificaçöes Técnicas, Planilhas Orcamentárias, Cronograrnas FIsico-Financeiros 

e PROPOSTAS DE PREcOS, farão parte integrante do Contrato a ser celebrado corn o licitante vencedor, 

independentemente de transcriçâo. 

9.7. 0 prazo máximo para execuço das obras/servicos objeto desta licitacão é o estabelecido no 

item 05, subitem 5.1.3.2, contados a partir da data da ernisso da Ordem de Execucão de Servico, 

sornente podendo ser prorrogado mediante fundada justificativa técnica e autorizado previamente pela 
Prefeitura Municipal. 

9.8. 0 foro do Contrato será o da Coma rca de Redencão do Gurguéia - P1, corn exclusäo de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirirnir qualquer questão contratual ou decorrente deste Edital. 

9.9. A Homologacão dos atos praticados no procedimento e a adjudicacão do objeto desta Iicitacão 

serão efetuadas por ato do Senhor Prefeito Municipal, que determinará a lavratura do necessário 
Contrato observando-se as condicöes estipuladas neste Edital. 

9.10. 0 Contrato a ser assinado corn o licitante vencedor poderá ter sua validade inicial ou prazo de 

execucão prorrogado em conformidade corn o Art. 57 da Lei n 2 . 8.666/93 e suas alteracöes. 

9.11. A critérlo da Contratante, o adjudicathrio dos serviços deverá prestar caução de garantia de 
execuco integral do contrato, no ato da assinatura do instrumento contratual em conformidade corn o 

art. 56 da Lei n 2  8.666/93. (artigo 56, § 1, incisos I, II, II e § 22 da Lei n 2  8.666/93). 

9.11.1. A garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do objeto da contratacao, 
corn prazo de validade de acordo corn o prazo de execução do Contrato, a ser integralizado na data de 
assinatura do contrato, em espécie, em TItulos da D(vida Pi.iblica da Uniâo, corn cotação de mercado 
devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM - Cornissão de Valores Mobiliários, 
Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA. Caso haja alteracão de prazo do Contrato, 

o Contratado se obriga a renovar a Cauco de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da 

alteracão contratual, podendo ser observados as formas seguintes: 

9.11.1.1. Caucäo em dinheiro ou em tItulos da dIvida püblica, devendo estes ter sido emitido sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacão e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econôrnicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 

9.11.1.2. Seguro garantia 

9.11.1.3. Fianca bancária. 

9.11.2. A Caucão de Garantia Integral do Contrato, prestada pelo adjudicatário das obras, será 

liberada ou restituida após a execucão integral do Contrato. Quando tenha sido feita em dinheiro e desde 
que legalmente possIvel, a caucão será atualizada monetariarnente pelos Indices oficiais da poupanca e 

assirn restituIda mediante solicitaco por escrito. 

9.11.2.1. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuIzo advindo do não cumprimerito do objeto do contrato ou do não adimplemento das clemais  

obrigacöes nele previstas; 

Rua do Ferreiro, s1n, Bairro Planal:;na, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-11 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do 



SECRETARIA MUNICIPAL ( 	 CPL 

b) prejuIzos causados a administracão ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execucao do contrato; 

c) as multas moratárias e punitivas aplicadas pela Adminstração a CONTRATADA; e, 

d) obrigacoes trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, nâo honradas pela 
CONTRATADA. 

9.11.2.2. Quando se tratar de garantia em tItulos da dIvida püblica, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacão e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redacao dada pela Lei n 2  11.079, de 

2004). 

9.11.2.3. Nesta modalidade, a CONTRATADA deverá ainda transferir a posse dos tItulos a 
Administraço ate o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento FIsico do 

Contrato, ou ate o adimplemento da sancão aplicada. 

9.11.2.4. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituicão financeira oficial, credenciada 

pela Prefeitura, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Prefeitura. 

9.11.2.5. A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual ate 90 (noventa) dias após o 
recebimento provisório do objeto contratado. 

9.11.2.6. A não integralização da garantia no prazo estabelecido inviabilizaré a assinatura do contrato 
ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a as 
penalidades previstas nos art.s 81 ou 87 da Lei n. 9  8.666/93. 

9.11.2.7. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovarn acréscirnos ao valor 
contratado ou prorrogacôes de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforcada e/ou renovada, 

de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade corn os novos 
valores e prazos pactuados. 

9.11.2..8. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a 
"Garantia de Execucão", uma vez verificada a perfeita execuço dos servicos e fornecimentos. 

9.11.2.9. Não haverá qualquer restituicão de caucão em caso de dissolucão contratual, na forma do 

disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caucào reverterá e será apropriada pela Prefeitura. 

9.11.3. Como condicâo indispensável a celebracão do contrato, a empresa deverá indicar a Prefeitura 

Municipal conta corrente bancria que mantenha em seu próprio nome, em estabelecimento que 

mantenha agência em Redencao do Gurguéia - P1, na qual serão feitos Os depósitos dos valores que 

venham a ser devidos a contratada. 

9.12. A contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de 

protecäo individual - EPI. Treinando e tornando obrigatório o uso do EPI. 

9.13. 0 equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, 

conter a identificação da contratada. 
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9.14. A contratada, em qualqucr hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto a 
negligência ou descumprimento da Lei Federal nQ.  6.514 de 22/12/77, Portaria n 2 . 3.214 de 08/05/78, 
Normas Regulamentares - NR 01 a 28 e em especial as NR 04 a 05 e 18. 

9.15. A contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto a segurança individual e 
coletiva de seus trabalhadores. 

9.16. Devero ser observadas pela contratada todas as condicöes de higiene e seguranca necessárias 
a preservaçâo da integridade fIsica de seus empregados, ao patrimônio da contratante e de outrern, e aos 

materials envolvidos nas obras e/ou serviços, de acordo corn as Normas Regulamentadoras - NR 
aprovadas pela Portaria n 2 . 3.214, de 08/05/78, Lei Federal n. 6.514, de 22/12/77. 

9.17. Somente está autorizada a executar obras e/ou servicos para a contratante a contratada que 
possuir profissionais qualificados e que estejam instruIdos quanto as precauçöes relativas ao seu trabaiho 
e apresentem estado de saóde compatIvel corn as atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca 
deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sisternas de proteção individual 

e coletiva e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados. 

9.18. A contratante atuará objetivando o total cumprimento das norrnas, conforrne contido no item 

9.14, acirna, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das 
exigências da Lei. Se houver paralisaçôes, estas não seräo caracterizadas como justificativa por atraso nas 
obras e/ou servicos. 

9.15. A contratada deverá de imediato, providenciar o atendimento das exigências da contratante. 
Para casos especIficos em que a fiscalizacao conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 
atendimento das exigências, as prorrogaçöes dos referidos prazos no poderão ultrapassar 15 (quinze) 
dias para o atendimento completo. 

9.16. Esgotado o prazo descrito no item anterior, a contratante poderá promover as medidas que 

forem necessárias, cobrando da contratada as despesas dal decorrentes, sern prejuIzo de outras 

penalidades previstas no termo de contrato de empreitada, inclusive a sua rescisäo. 

9.17. Cabe a contratada solicitar a contratante a presenca imediata do responsável pela fiscalizacão 
em caso de acidentes nas obras e/ou nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada 
a necessária pericia. 

9.18. Todos os materials, maquirias e equipamentos a serern utilizados nas obras e/ou serviços serão 
fornecidos pela contratada e todos os custos de aquisição, de transporte, de armazenamento ou de 

utilizaço deverão estar incluIdos nos precos unitários propostos. 

9.19. Todos os materials que forem utilizados nas obras e/ou servicos deverão ser da melhor 
qualidade, obedecer as especificacöes e as normas técnicas da ABNT. 

9.20. A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materials, máquinas e 

equipamentos será exclusivamente da contratda. Ela não poderá solicitar prorrogacão do prazo de 

execuco, nem justificar retardamento na conclusäo das obras e/ou servicos em decorrência do 
fornecimento deficiente dos mesmos. 

10. FONTE DE RECURSOS. 
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10.1. Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem a hcitaco 

correm por conta de recursos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, IGD, FMAS, FMS, FUNDEB, e outros, 

Dotacäo Orçarnentária 10.301.0020.1160.0000 - Construcão, Ampliacão, e Recuperacão de Unidades de 

Saide - 15.451.00.040.1320.0000 - Construco e Recuperaçäo de Calcamentos e outros Pavimentacâo 

em Logradouros Püblicos - 15.451..0040.1322.0000 - Construço e Recuperacão de Pracas e Jardins - 

15.0040.1328.000 - Reforma de Prédios P(iblicos - 15.451.0040.1328.0000 - Manutencão da Secretaria 

de Obras e Urbartismo - 04.122.0005.2045.0000 - Manutencão das Atividades da AERG, 4.4.90.51.00 - 

Obras e lnstalacôes, Outros Servicos de Terceiros - Pessoa JurIdica 3.3.90.39.00. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. 0 pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relacão corn a execução dos serviços 

contratados e apresentaço de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da 
licitacão. 

11.2. 0 pagamento dos serviços será feito pela Prefeitura Municipal, em moeda corrente do Pals, por 
meio de depósito em conta corrente bancária da Contratada, especificada no Contrato, em parcelas 
compativeis corn os Cronogramas FIsico e Fir,anceiro, contra a efetiva execucâo dos servicos e 

apresentaco de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da Prefeitura Municipal, 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 

11.2.1. Nota Fiscal de Servicos/Fatura; 

11.2.1.1. A Nota Fiscal deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal, juntarnente corn o boletirn de 

medição mensal devidamente aprovado pela fiscalizaco da Prefeitura Municipal. 

11.2.2. Cópia da guia da Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servicos - FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da ültirna competência vencida. 

11.2.3. A tributacão do Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN incidirá conforme 

disciplinado pelo Código Tributário Municipal de Redenção do Gurguéia. 

11.3. A Contratada apresentará a Prefeitura Municipal de Redencão do Gurguéia para pagamento, 

fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca será exarninada pela Prefeitura 

Municipal no mximo de 10 (dez) dias. No exame a Prefetura Municipal, prelirninarmente, verificará e 

certificará a efetiva execuco dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando 
tudo em ordem, o pagamento será feito sem nenhurn acréscimo ou agregado financeiro. 

11.3.1. A CONTRATADA apresentará a medição dos servicos efetivamente executados acompanhada 
das respectivas memórias para a Fiscalizacão, para a conferência da medicäo, compatibilizando-a corn os 

dados da planilha de precos constantes de sua proposta, bern como da docurnentacão hábil de cobranca. 

11.3.2. Se ocorrerem aditivos decorrentes de alteracSes dos projetos que incluarn acréscimo de 

valores e quantidades de servicos e rnateriais, a CONTRATADA deverá readequar este aditivo ao 

cronograma fIsico-financeiro original e reapresentá-lo corn as devidas alteracöes, na lavratura do aditivo. 

11.3.3. Os valores referentes aos serviços rejeitados, relativos a urna mediçäo, seräo retidos e so 
serão pagos após a CONTRATADA refazê-los. 
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11.4. Sero retidos na fonte os dernais tributos e contribuiçôes sobre os pagarnentos mensalmente 

efetuados, utilizando-se as alIquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacão. 

11.5. Caso a execução dos serviços se estenda por mais de urn ano, os precos da proposta vencedora 

podero ser reajustados segundo Indice que reflita o incremento de custos da Contratada, a cada perlodo 

anual, conforme fixado no item 12 (doze). 

12. REAJUSTAMENTO DE PREOS 

12.1. A Prefeitura poder6 estender os servicos através de projeto complementar, mediante prévia 

comunicacão escrita e a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicöes contratuais, Os 

acréscirnos ou supressöes que se fizerern necessários nas obras ate 25% (vinte e cirico por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

12.1.1. Neste caso os valores serâo acrescidos na rnesrna proporcão calculados pela proposta de 
precos apresentada e, o valor correspondente ao acréscirno será de inteira responsabilidade da Prefeitura 
Municipal. 

13. SUBCONTRATAçA0 E SUB-ROGAcAO 

13.1. 0 ticitante contratado no poder6 ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente as obras e servicos 
objeto deste Edital por no haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia 

autorizaco, por escrito, observando-se, quando concedida autorizacäo para subcontratacão, celebrar 

corn o terceiro a quern subcontratar, Contrato corn inteira obediência aos termos do Contrato original 

firmado corn a Prefeitura Municipal e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade e não poderá 

ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objeto contratado, na forma determinada pela 
Prefeitura Municipal. 

13.1.1. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e docurnentado que esta somente 

abrangerá etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica 

da contratada, que executará, por seus próprios rneios, o principal do servico de que trata este Edital, 

assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. 

13.1.2. A assinatura do contrato caberá somente a empresa vencedora, por ser a ünica responsvel 

perante A Prefeitura Municipal, mesrno que tenha havido apresentacão de empresa a ser subcontratada 

para a execuçao de determinados serviços integrantes desta licitacão. 

13.1.3. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de, após a contratacão dos servicos, exigir que o 

pessoal técnico e auxiliar da ernpresa contratada e de suas subcontratadas se subrnetarn a comprovacão 

de suficiência a ser por ela realizada e de determinar a substituicáo de qualquer membro da equipe que 

no esteja apresentando o rendimento desejado. 

14.sANc6Es ADMINISTRATIVAS 

14.1. As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada, por inadirnplência, estäo previstas nos 

artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei n o . 8.666/93. 

14.2. A rnulta de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execucão do contrato, será calculada 

sobre o valor dos servicos não concluIdos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratarit 

observando os seguintes percentuais: 
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14.2.1. de 0,3% (três décirnos por cento), por dia de atraso ate o limite correspondente a 15 (quinze) 
dias; e 

14.2.2. de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16 2  (décimo sexto) dia, ate 
o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e 

14.2.3. de 1,0% (urn por cento), por dia de atraso a partir do 31 2  (trigésirno primeiro) dia, ate o limite 

correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, 
aplicando-se a Contratada as dernais sancöes previstas na Lei n 2 . 8.666/93. 

14.3. Será aplicada multa de 1,5% (urn e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a 
Contratada: 

14.3.1. Prestar informacôes inexatas ou obstacular o acesso a fiscalizacäo da Prefeitura Municipal, no 

cumprimento de suas atividades; 

14.3.2. Desatender as deterrninacöes da fiscalização da Prefeitura Municipal; e 

14.3.3. Cometer qualquer infraco as norrnas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 
ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida. 

14.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada: 

14.4.1. Executar os serviços em desacordo corn o projeto básico, normas e técnicas ou 

especificacöes, independentemente da obrigaço de fazer as correcôes necessárias, as suas expensas; 

14.4.2. Não iniciar, ou recusar-se a executar a correcão de qualquer ato que, por imprudência, 
negligência imperIcia dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigacao da Contratada em reparar os danos causados; 

14.4.3. Praticar por aço ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperIcia, dolo 

ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independenternente da obrigaco da 

Contratada em reparar os danos causados. 

14.5. ADVERTENCIA 

14.5.1. A aplicaçäo da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 

14.5.1.1. Descumprimento das obrigacôes assurnidas contratualmente ou nas licitacôes, desde que 

acarretern pequeno prejuIzo a Prefeitura Municipal, independenternente da aplicaco de multa moratória 

ou de inexecucäo contratual, e do clever de ressarcir o prejuIzo; 

14.5.1.2. Execucão insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o 

enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaracäo de inidoneidade; 

14.5.1.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das 

atividades da Prefeitura Municipal, desde que nao sejam passiveis de aplicação das sancöes de suspenso 

temporária e declaraco de inidoneidade. 
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14.6. SUSPENSAO TEMPORARIA DO DIREITO DE UCITAR E CONTRATAR COM A ADMINIsTRAcA0 

PUBLICA 

14.6.1. A suspensão do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal de Redencao do 

Gurguéia pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o 

procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazc de 

05 (cinco) dias üteis da data do recebimento da intimaçâo; 

14.6.2. Suspensão ternporária do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal por prazo 
de ate 02 (dois) anos, nas seguintes situacöes: 

14.6.2.1. Atraso no cumprirnento das obrigacöes assurnidas contratualmente e na licitação que tenha 

acarretado prejuIzos significativos para a Prefeitura Municipal; 

14.6.2.2. Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sancão de 
advertência. 

14.6.2.3. Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela 
Prefeitura Municipal. 

14.6.2.4. Näo concluir os servicos contratados; 

14.6.2.5. Prestar os servicos em desacordo corn as especificaçöes ou corn qualquer outra 

irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitaco, no efetuando sua substituicão ou correcão 

no prazo deterrninado pela Prefeitura Municipal; 

14.6.2.6. Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuIzos a Prefeitura Municipal, 
ensejando a resciso do contrato ou frustracão do processo Iicitatório; 

14.6.2.7. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacão; 

14.6.2.8. Demonstrar näo possuir idoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal, em 
virtude de atos ilIcitos praticados; 

14.6.2.9. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefIcio próprio ou de terceiros, quaisquer 

inforrnaçôes de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execucão deste contrato, sem 
consentimento prévio da Prefeitura Municipal. 

14.7. DEcLARAcA0 DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINIsTRAcA0 
PUBLICA 

14.7.1. A declaraco de inidoneidade ser6 aplicada pelo Prefeito Municipal se constatada a má-fé, 
acão maliciosa e premeditada, evidência de atuação corn interesses escusos ou reincidência de faltas que 

acarretem prejuIzos a Prefeitura Municipal. 

14.7.2. A declaracâo de inidoneidade implica proibicão de licitar ou contratar corn a Administracão 

Püblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo ou ate que seja promovida a 

reabilitaço, perante a Prefeitura Municipal, ap& ressarcidos os prejuIzos e decorrido o prazo de 02 (dois) 
anos. 
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14.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracão Püblica será 

aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que: 

14.7.3.1. Tenha sofrido condenacão definitiva por praticarem, por melos dolosos, fraude fiscal no 
recolhirnento de quaisquer tributos; 

14.7.3.2. Praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

14.7.3.3. Dernonstrarern no possuir idoneiade para licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal, 
em virtude de atos ilIcitos praticados; 

14.7.3.4. Reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefIcio prOprio ou de terceiros, quaisquer 

inforrnacOes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, 
sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal, em caso de reincidência; 

14.7.3.5. Apresentarem a Prefeitura Municipal qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou 

em parte, corn o objetivo de participar da licitacão, ou no curso da relaçâo contratual; 

14.7.3.6. Praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93. 

14.7.4. lndependenternente das sancôes a que se referem os itens 14.2 a 14.3, o licitante ou 
contratado está sujeito ao pagamento de indenizacão por perdas e danos, podendo ainda a Prefeitura 
Municipal propor que seja responsabilizado: 

14.7.4.1. Civilmente, nos termos do Código Civil; 

14.7.4.2. Perante os órgãos incumbidos de fiscalizacão das atividades contratadas ou do exercIcio 
profissional a elas pertinentes; 

14.7.4.3. Criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

14.8. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal 
penalidade seja descontada de seus haveres. 

14.9. As sancöes serâo aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do interessado, 

no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias üteis, corn excecão da declaracão de inidoneidade, 

cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 32 do art. 87 da Lei n 2  8.666/93. 

14.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, não tern caráter cornpensatorio e 

assim, o seu pagamento näo eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes 

das infracoes cometidas. 

15. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIOS 

15.1. ConcluIdos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplernento total da 

conclusão pelo licitante contratado, a Prefeitura Municipal procederá ao recebimento provisório do 

objeto, pela FISCALIZAcAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) 

dias da comunicaço escrita do licitante contratado. 

15.2. A Prefeitura Municipal receberã os serviços em caráter definitivo em prazo não superior a 90 
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(noventa) dias do recebimento provisório. Durante o perIodo compreendido entre o recebimento 

provisório e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que, a juízo 

da Prefeitura Municipal, se fizerem necessários quanto a qualidade e seguranca do objeto. 

15.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma 

comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se 

comprove a adequaço do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n 2  
8.666/93 e suas alteraçöes, sem prejuIzo das sancães civis. 

16. RESCISAO 

16.1. 0 Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, 
nos casos: 

16.1.1. Administrativamente, nos seguintes casos: 

16.1.1.1. No cumprimento de clausulas contratuais, de especificacôes, dos detaihes executivos ou 
de prazos; 

16.1.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificaçöes, dos detaihes executivos 
ou de prazos; 

16.1.1.3. Lentidâo no seu cumprimento, levando a Prefeitura Municipal a comprovar a 

impossibilidade da concluso da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

16.1.1.4. Atraso injustificado no inIcio das obras, serviços ou fornecimentos; 

16.1.1.5. A paraIisaço das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
cornunicação a Prefeitura Municipal; 

16.1.1.6. A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associacão do licitante contratado a 

outrem, cessâo ou transferência total ou parcial, bern corno fusão, cisão ou incorporacão do licitante 
contratado, no admitido previarnente pela Prefeitura Municipal. 

16.1.1.7. Desatendirnento as determinacôes regulares das autoridades designadas para acompanhar 

e fiscalizar a sua execuco, assim como a de seus superiores; 

16.1.1.8. Cometimento reiterado de faltas na execucão do objeto contratado; 

16.1.1.9. Decretaco de falência ou a instauração de insolvéncia civil em condicöes que, a juízo da 
Prefeitura Municipal, ponham em risco a perfeita execuco das obras e servicos; 

16.1.1.10. Dissoluco da sociedade contratada; 

16.1.1.11. Alteracão social ou a rnodificaco da finalidade ou da estrutura do licitante contratado 

que, a juIzo da Prefeitura Municipal, prejudique a execucão do Contrato; 

16.1.1.12. Razôes de interesse do serviço püblico de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela Prefeitura Municipal e exaradas no processo administrativo referente ao 

Contrato; 
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16.1.1.13. Supressão de obras e servicos que acarretem modificaçöes do valor inicial do Contrato 

além do limite imposto ao contratado; 

16.1.1.14. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade püblica, grave perturbacão da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatOrio de indenizaçoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacöes. 

E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigaçöes assumidas, ate que seja normalizada a situacäo; 

16.1.1.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal, em 

razo da execucão do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade piblica, grave 
perturbaço da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela 

suspenso do cumprimento de suas obrigacöes, ate que seja normalizada a situacão; 

16.1.1.6. No liberaço, pea Prefeitura Municipal, de irea ou local para execucâo dos servicos, nos 

prazos contratuals, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

de suas obrigaçôes, ate que seja normalizada a situacão; 

16.1.1.17. Ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja 
impeditivo da execução do Contrato; 

16.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuIzo das sancöes penais 

cabIveis; 

16.2. Amigavelmente pelas partes. 

16.3. Judicialmente. 

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

16.5. No caso de resciso administrativa embasada em razöes de interesse do servico püblico, 

prevista nos subitens "16.1.1.12 a 16.1.1.18", do item 16.1, sem que haja culpa do licitante contratado, 

este será ressarcido dos prejuIzos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a: 

16.5.1. Devolução da garantia prestada; 

16.5.2. Pagamento devido pela execucão do Contrato ate a data da rescisäo; 

16.5.1. Pagamento do custo da desmobilização. 

16.6. A rescisão administrativa elencadas nas alIneas "16.1.1.1. a 16.1.1.12 e 16.1.1.18", poderá 
acarretar as seguintes consequências, aplicveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuIzos das 
sancöes previstas: 

16.6.1. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
prOprio da Prefeitura Municipal; 	 *0 
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16.6.2. Ocupaco e utilizaço, nos termos da legislacão vigente, do local, instalacão, equiparnentos, 

material e pessoal empregados na execucão do Contrato, necessário a sua continuidade, a serem 

devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n 2  

8.666/93 e suas alteracöes; 

16.6.3. Execução de garantia contratual, para ressarcirnento da Prefeitura Municipal dos valores das 

multas e indenizacôes a ela devida; 

16.6.4. Retenco dos créditos decorrentes do Contrato ate o lirnite dos prejuIzos causados a 

Prefeitura Municipal. 

16.7. Os casos de resciso contratual seräo formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

17. DIsPosIcOEs GERAIS 

17.1. Lavrar-se-o atas das reuniôes püblicas da Comissão Permanente de Licitacão que, após lidas e 

aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes; 

17.1.1. Os demais atos licitatórios sero registrados no processo da licitaco. 

17.1.2. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerâo as 
disposiçöes do primeiro. 

17.2. A Prefeitura Municipal reserva-se ao direito de revogar esta licitacão por razöes de interesse 
ptThlico ou anulá-la, no todo ou em parte por vIcio ou ilegalidade, bern como prorrogar o prazo para 

recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAçAO DE HABILITAcA0 ou da PROPOSTA COMERCIAL, 
desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qua!quer proposta, caso tome conhecimento de fato que 

afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito a indenizacäo 
ou ressarcimento de gualguer natureza. 

17.3. E facultada a Comissao Permanente de Licitacão, em qualquer fase da licitacão, a promocão de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instruco do processo, podendo utilizar-se de 

pessoal ou equipe técnica para verificar, avaliacôes ou exames que visem a boa e regular garantia do 

objeto, sendo que, o poder e a responsabilidadc das decisôes competem exclusivamente a Cornissão de 

Licitaco, vedada ainda a licitante a inclusäo posterior de documento ou informacão que deveria constar 

originalmente da DOCUMENTAçAO DE HABILITAcAO ou da PROPOSTA COMERCIAL; 

17.4. A Administração poderá, a qualquer momento antes da entrega das Propostas, fazer errata ou 

adendo ao Edital, por qualquer razo, por iniciativa própria ou em funcäo de resposta a pedido de 
esclarecimento ou a impugnação feita ao Edital. A errata ou adendo, quando não afete a formulacão das 

propostas, será enviado por correio, fax ou correio eletrônico, tornando-se obrigatório a todos. Se da 
errata ou adendo resultar reduco de exigências de habilitaco ou se afetar a formulaco das propostas, 
será obrigatória sua divulgaco pelos mesmos meios divulgada originalrnente a licitacão, reabrindo-se o 
prazo legal para apresentação de documentos e propostas. 

17.5. Caso ocorram falhas insignificantes nos documentos apresentados nas sessöes designadas para 

entregas dos envelopes "Documentaçäo" e "Propostas de Precos", a Comissão poderá deliberar, no ato 

da sessão, correcöes destas falhas, quando da ausência de - umeracöes de péginas ou outros motivos  que 
não comprometam a lisura do certame. 
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17.6. A Contratada deverá manter Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN a 

Prefeitura Municipal durante toda execuço do contrato. 

17.7. Este ecfital e seus elernentos constitutivos serão fornecidos aos interessados, quando 

solicitados e retirados junto a Comisso Permanente de Licitacöes. 

17.8. Quaisquer informacöes ou esclarecimentos, corn relacão a este Edital e seus anexos, poderão 

ser obtidas na Sala de Licitacôes da Prefeitura Municipal localizada na Rua do Ferreiro, S/n 2 , Bairro 

Planaltina, em Redenco do Gurguéia - P1, telefone (89) 3566-1166, /Fax: 3566-1166, no horário de 

07:30hs as 13:30hs, de 2 a 6 9  feiras, via e-mail: licitacaoredencao2017@grnail.com,  ou através de 

correspondéncia dirigida a Comisso Permanente de Licitaço. 

17.9. A Prefeitura Municipal poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do Contrato, convidar a segunda 
classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo contratual original previsto, 
nas rnesrnas condicöes da primeira classificada, inclusive quanto ao preco, conforme disposto no art. 24, 

inciso Xl, da Lei n 2  8.666/93; 

17.11. Os casos omissos serão resolvidos pelas disposiçöes da Lei n 2 . 8.666/93 corn as alteracöes 

estabelecidas pela Lei n 2 . 8.883/94, e demais legislacão correlatas. 

17.12. A Contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução 

dos servicos contratados, mediante o pagamento ünico e exciusivo daqueles já executados. 

17.13. A Contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que näo 

atender as especificacöes, ou que sejarn considerados inadequados pela fiscalizaço. 

17.14. A Contratada assume integral responsabilidade pelos danos que causar a Contratante ou a 

terceiros, por si ou seus sucessores e representantes na execucão dos servicos contratados, isentando a 

Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

17.15. A Contratada será a 6nica responsável para corn seus empregados e auxiliares, no que 

concerne ao cumprimento da legislacão trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho 

ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito as normas de seguranca 

do trabaiho, prevista na Legislação Federal (Portaria n 9 . 3.214, de 8.7.78, do Ministério do trabaiho), 
sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicacão de multas por parte da Contratante ou 

rescisão contratual corn a aplicaçäo das sancöes cabIveis. 

17.16. A Contratada, uma vez iniciado os serviços, somente poderá retirar equipamentos da obra e 

constarites de sua Proposta, mediante prévia solicitaço e aprovacão expressa da Contratante. 

17.17. Caso a Contratada tenha sua sede em outro MunicIpio, a mesma terá o prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados da assinatura do Contrato, para instalacão, em Redencäo do Gurguéia, para 
manter todos os entendimentos que se fizerem necessários, entre a vencedora e a Contratante. 

17.18. Fica expressamerite vedada a subcontratacão, sem prévia, expressa e escrita autorização da 

Contratante. 

17.19. Aplicarn-se a este Contrato as disposiçöes da Lei n 2 . 8.666/93, que regulamenta as licitacOes e,  
contratacoes promovidas pela Administracão Püblica. 
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17.20. Fazem parte integrante de: ;te Edital Os seguintes documentos: 

ANEXO I - Minuta do Contrato; 

ANEXO II - Modelo de DecIaraco sobre Ernpregados Menores; 

ANEXO III - Declaraço de Instalacão do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das Máquinas e 

Equipamentos; 

ANEXO IV - Declaracão de visita ao local da obra; 

ANEXO V - DecIaraco de Conhecimento dos Detalhes Executivos; 

ANEXO VI - DecIaraco de lnexistência de Fato Impeditivo; 

ANEXO VII - Modelo Proposta de Precos; 

ANEXO VIII Modelo - DecIaraço - ME ou EPP 

ANEW IX - Modelo Declaracäo que não ha Sócios, Gerentes ou Diretores da Licitante que sejam 
Cônjuge, Compariheiro ou Parente em Linha Rta, CoIateaI Cu por Afinidade, ate o Terceiro Grau de 
Servidores Ocupante de Cargos de Direço, Chefia ou Assessoramento dos Diversos Orgäos do Municipio 
de Redencão do Gurguéia - Piaui. 

ANEXO X - Modelo Declaracäo não Possui em seu Quadro Societário Servidor Püblico 
ANEXO XI - Planilhas orcamentárias, especificacöes técnicas, plantas e demais documentos 

cantantes do Processo. 

ANEXO XII - Modelo de Declaracäo de Prestacão de Garantia de Proposta (Garantia Em Dinheiro). 

18. DO FORO 

18.1. Fica eleito o foro da cidade de Redencão do Gurguéia - P1, como o ünico competente para 
dirimir quaisquer düvidas ou questöes oriundas deste processo. 

Redencäo do Gurguéia - P1, 05 de abril de 2017. 

Qrv' 

Eliane Borges Cardoso 	 Severino Fernandes Foiha 
Presidente da CPL 	 Membro da CPL 

JL&t 
Kennedy de S usa Soares 
Membro da CPL 

Visto: 

na Santos 

Municipal 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  052/2017 
TOMADA DE PREOS NQ. 003/2017 
TWO: MENOR PREO GLOBAL 
CONTRATONQ 	/2017 

ANEXO I 

MINUTA CONTRATUAL 

Contrataco de empresa de engenharia destinada a 
execução dos serviços de manutençao, reforma e 
reparos na zona urbana do municIpio de Redencão do 

Grguéia - P1 (zonal), conforme especificacäes técnicas 

do projeto, memorials descritivos, planilhas 

orcarnentárias, cronogramas fIsico-financeiros, que 

entre si celebram a Prefeitura Municipal de Redenco do 
Gurguéia - P1 e a empresa........................... 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcAO DO GURGUEIA - P1, corn sede na cidade de Redencão 
do Gurguéia - P1, Iocalizada na Rua do Ferreiro, S/n2, Bairro Planaltina, em Redencäo do Gurguéia - 
P1, CNPJ (MF) N 9  ................., por meio do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Sr.  brasileiro, 

casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da carteira de identidade n° .....................e 

do CPF n° ...................., doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

, corn sede e foro na cidade de ...............Estado do .............., estabelecida a ..............., 
inscrita no CNPJ (MF) sob o n 2  ..............e Inscriço Estadual n 9 ................, aqui representada 

por seu .........................., (cargo, norne compieto, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF e n 2  do R 
G. e endereco do representante), doravante denorninada CONTRATADA, em conformidade corn as 
normas da Lei n 9  8.666, de 21/06/93, corn as alteraçöes nela introduzidas ate a presente data, as 

quais submetem as partes para todos os efeitos, tern justo e acordado celebrar o presente Contrato, 

conduzido sob o regime de empreitada por preco global, regendo-se a contrataco pelo fixado nas 
clusuIas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. 0 objeto deste certame é a Contratação de empresa de engenharia destinada a execuçäo 
dos servicos de manutençao, reforma e reparos na zona urbana do municIpio de Redencão do 
Gurguéia - P1 (zonal), conforme especificacöes técnicas dos projetos, memorials descritivos, 
planllhas orcamentárias, cronogramas fIsico-financeiros. 

1.1.1. A contratação das obras e dos serviços destinarn-se a recuperaco de pavimentacao, 

drenagens, pracas, prédios ptbIicos, canteiros, obras de contençao, passagem molhada, quadras, 
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campo de futebol, tapa-buracos e outros similares. 

1.1.2. As obras a serem executadas deveräo atender as Normas Técnicas, Especificacôes e 
métodos de Ensalo da ABNT (Associaço Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares 

indicadas pela Proponente e aceitas pelo contratante que garantam, no mInimo, qualidade análoga a 
exigida pelas normas da ABNT. 

1.1.3. A forma pela qual devero ser executadas as obras e servicos licitados e as diversas 

obrigacôes do licitante e do adjudicatrio do objeto desta licitacao esto registradas neste Edital, nas 
especificacôes técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentárias, cronogramas fIsico-

financeiros e na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informaçöes 
sobre a !icitaçâo. 

1.1.4. 0 Contratado executará o objeto deste contrato, responsabilizando-se pela qualidade das 
obras, materials e serviços executados/fornecidos para esta finalidade, inclusive a promocão de 
readequacöes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucâo do 
objeto pactuado; 

CLAUSULA SEGUNDO 
DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM 0 CONTRATO 

2.1. So partes complementares deste Contrato, independentemente de transcriçäo: 

2.1.1. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2  052/2017, Tomada de Precos n 2 . 003/2017; 

2.1.2. Proposta apresentada pela Contratada; 

2.1.3. Seus anexos, os detalhes executivos, especificaçöes técnicas, despachos e pareceres que o 
encorpam. 

2.1.4. Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificacão que 
venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigacôes assumidas pela 
CONTRATADA, alteracäo nos projetos ou especificação. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A ExEcucAo DOS SERVIOS 

3.1. A apareihagem e o material necessários a execuco dos trabaihos sero de responsabilidade 
e onus exciusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE näo emprestará 
nem fornecerá quaisquer ferramentas, apareihos ou velculos. 

3.2. Todos os materials, máquinas e equipamentos a serem utilizados nas obras e/ou servicos 

seräo fornecidos pela contratada e todos os custos de aquisico, de transporte, de armazenamento 
ou de utilizaco deverâo estar incluldos nos precos unitários propostos. 

3.3. Todos os materials que forem utilizados nas obras e/ou serviços deverâo ser da melh9-
qua lidade, obedecer as especificaçôes e as normas técnicas da ABNT. 
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3.4. A responsabilidade pelo fornecirnerito, em tempo hábil, dos materials, máquinas e 

equipamentos será exclusivamente da contratada. Ela no poderá solicitar prorrogação do prazo de 

execucão, nem justificar retardamento na conclusäo das obras e/ou serviços em decorrência do 

fornecimento deficiente dos mesmos. 

CLAUSULA QUARTA 
DAS NORMAS E EsPEctFIcAcOEs DOS BENS E DA EXECUcAO 

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem rigorosarnente as especificacôes dos anexos, 

os quais fazem parte integrante do Edital da Tomada de Precos 0. 003/2017, reservado a 
CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou serviços que no estiverem de acordo corn as 

referidas especificacöes, sern que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamaçäo ou 

indenização. 

CLAUSULA QUINTA 
DA APRovAcAo DOS SERVIOS 

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificaçöes e demais 

elernentos técnicos referentes a execuco dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente 

todas as condiçöes e locals de execucão dos serviços, tudo o que foi previamente considerado 

quando da elaboraco da proposta que apresentou na Iicitacão de que decorre este contrato, em 

razão do que declara que nos precos propostos estho incluIdos todos os custos, despesas e encargos 
que terá que suportar, representando aqueles precos a ünica contraprestacão que Ihe será devida 

pela CONTRATANTE pela realizacao do objeto deste contrato. 

Parágrafo Unico - 0 representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas 

da lei que dispöe de poderes suficientes a celebração deste contrato. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS ALTERAc6E5 DOS DETALHES EXECUTIVOS 

6.1. 0 MunicIplo de Redenço do Gurguéia - P1 se reserva o direito de, em qualquer fase ou 

ocasio, fazer alteracöes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de 

servicos das obras, na forma prevista na lei. 

ciAusuLA SETIMA 
DO VALOR DO CONTRATO 

7.1. A prefeitura Municipal se obriga a pagar o valor deste Contrato que é de R$ 

(.................. ), que representa o montante da proposta da CONTRATADA. 

7.1.1. Nos precos unitarios esto incluldos todos os custos de transporte, carga e descarga de 

materials, despesas de materials, despesas de execuço, mão-de-obra, leis, encargos socials, 
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem como 	/ 
despesas de conservaço ate a seu recebimento defiriitivo pela Prefeitura Municipal. 
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7.1.2. 0 valor do presente contrato ser6 pago em parcelas, conforme rnedicôes a serem 
realizadas e fiscalizadas pela Prefeitura Municipal. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS 0BRIGAc6Es DA CONTRATADA 

8.1. A CONTRATADA se obriga a: 

8.1.1. Executar os serviços segundo as especificacôes aprovadas e de acordo corn os anexos 
constantes desta licitaç5o, e adotar soluçöes técnicas que conduzarn a econornicidade dos servicos e 
a funcionalidade de seu resultado; 

8.1.2. Manter, durante todo o perIodo de realização dos servicos, objeto do contrato, as 
mesmas condicöes de capacitaçäo técnica que apresentou ao participar da licitacâo de que resulta 
este contrato, bern como as mesmas condicöes de habilitacâo; 

8.1.3. Administrar corn zelo e probidade a execucão dos serviços, respeitando corn absoluto 
rigor o orcarnento aprovado e evitando a prãtica de atos e a adocâo de rnedidas que resultern ern 
elevação de custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregirnentaco, seleço, contrataçâo e 
administraçäo de mâo-de-obra necessária a realização dos servicos; 

8.1.4. Atender prontamente as recomendacöes regulares da fiscalizaço; 

8.1.5. Zelar pelos interesses da Prefeitura Municipal relativarnente ao objeto do contrato; 

8.1.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da 
fiscalizaco, seja inconveniente aos interesses da Prefeitura Municipal relativamente aos servicos; 

8,1.7. Manter permanentemente nos locais de realizaco dos serviços urn representante corn 
plenos poderes para representar a CONTRATADA frente a Prefeitura Municipal; 

8.1.8. Executar o objeto deste contrato de acordo corn os projetos e especificacôes fornecidos 
pela Prefeitura Municipal e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT. 

8.1.9. Permitir o livre acesso aos docurnentos e registros contábeis da empresa, referentes ao 
objeto contratado para os servidores dos órgos e entidades püblicas concedentes e dos órgos de 
controle interno e externo; 

8.1.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de 
Protecâo Individual - EPI, a todos os empregados, bern como orientá-los quanto a necessidade e 
obrigatoriedade de seu uso em servico; 

8.1.10. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de sub-empreitada; 

8.1.11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municIplo do local 
de Prestacão do Serviço durante toda execuço do contrato; 
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8.1.12. Adquirir produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais necessários a execuco 

desta obra e que atendam a normas técnicas brasileiras. 

8.1.13. Manter, em todos os locals de servicos, urn seguro sisterna de sinalizacão e seguranca, 
principalmente nos de trabalho em vias ptblicas, de acordo corn as norrnas de seguranca do 
trabaiho. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA estar, durante todo o perIodo de execucäo deste 
contrato, sujeita a fiscalizacâo da Prefeitura Municipal, quer seja exercida por servidores do quadro 
da próprio da Prefeitura Municipal, quer por terceiros especialmente contratados para este firn; 

Parágrafo Segundo - Nos casos em que a CONTRATADA não concordar corn as recornendacöes 
ou ordens da fiscalizaco, delas poderá recorrer ao titular da Prefeitura Municipal, tendo este 

recurso efeito suspensivo da ordem fiscal. 

CLAUSULA NONA 
DAS 0BRIGAc6Es DA CONTRATANTE 

9.1. A CONTRATANTE se obriga a: 

9.1.1. Disponibilizar o local da obra; 

9.1.2. Aprovar as rnediçöes em tempo habil; 

9.1.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula 
sétima deste Contrato; 

9.1.4. Designar urn representante para acompanhar e fiscalizar a execuco deste Contrato; 

9.1.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execuco do contrato; 

9.1.6. Reter os tributos e contribuicöes sobre os pagarnentos mensalmente efetuados, 

utilizando-se as alIquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacão; 

9.1.7. Aplicar penalidades, conforme o caso. 

CLAUSULA DECIMA 
DA D0TAcA0 ORcAMENTARIA 

10.1. Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacão que se seguirem a 
licitação correm por conta de recursos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, IGD, FMAS, FMS, 

FUNDEB, e outros, Dotaço Orcamentaria 10.301.0020.1160.0000 - Construcâo, Ampliação, e 

Recuperacäo de Unidades de Sade - 15.451.00.040.1320.0000 - Construcâo e Recuperacão de 

Calçamentos e outros Pavimentaçâo em Logradouios Piblicos - 15.451..0040.1322.0000 - 

Construço e Recuperaco de Pracas e Jardins - 15.0040.1328.000 - Reforma de Prédios PiThlicos - 
15.451.0040.1328.0000 - Manutencão da Secretaria de Obras e Urbanismo - 04.122.0005.2045.0000 
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- Manutenco das Atividades da AERG, 4.4.90.51.00 - Obras e lnstalaçôes, Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DA FORMA E CON DIcOEs DE PAGAMENTO 

11.1. 0 pagamento do preço contratual deveM guardar estreita relação corn a execucäo dos 
serviços contratados e apresentaço de seus efeitos ou resultados nos terrnos estabelecidos nos 
documentos da licitaçäo; 

11.2. 0 pagamento dos servicos ser6 feito por intermédlo da Prefeitura Municipal, em rnoeda 

corrente do Pals, por meio de depósito em conta corrente bancária da(s) Contratada(s), especificada 

no Contrato, em parcelas compatIveis corn os Cronogramas Fisico e Financeiro, contra a efetiva 
execucâo dos servicos e apresentaco de seus efeitos, tudo previarnente atestado pelo setor 
competente da Prefeitura Municipal, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

11.2.1. Notas Fiscais de Servicos/Fatura; 

11.2.2. Cópia da Guia da Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviços - FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da ültima competência 
vencida; 

11.3. A Contratada apresentar6 a Prefeitura Municipal de Redencão do Gurguéia para 

pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca será examinada pela 
Prefeitura Municipal no máximo de 10 (dez) dias. No exame a Prefeitura Municipal, preliminarrnente, 
verificará e certificará a efetiva execuco dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus 
efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento ser6 feito sern nenhum acréscimo ou agregado 
fina nceiro; 

11.3.1. A CONTRATADA apresentar6 a medicão dos serviços efetivamente executados 
acompanhados das respectivas memórias para a Fiscalização, para a conferência da medicäo, 

compatibilizando-a corn os dados da planilha de precos constantes de sua proposta, bern como da 
documentacão hábil de cobranca; 

11.3.2. Se ocorrerem aditivos decorrentes de aiteracôes dos projetos que incluam acréscimo de 

valores e quantidades de servicos e materiais, a CONTRATADA deverá readequar este aditivo ao 
cronograma fIsico-financeiro original e reapresent-lo corn as devidas alteracöes, na lavratura do 
aditivo; 

11.3.3. Os valores referentes aos servicos rejeitados, relativos a urna medico, sero retidos e so 
seräo pagos após a CONTRATADA refazê-los; 

11.4. Sero retidos na fonte os demais tributos e contribuicäes sobre os pagamentos 

mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme 
legislação; 

11.5. Caso a execucão dos servicos se estenda por mais de urn ano, os precos da proposta 
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vencedora poderâo ser reajustados segundo Indice que reflita o incremento de custos da Contratada, 

a cada perIodo anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de preco; 

11.6. A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da 

regio onde estaräo sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato 

naquele Conseiho; 

11.7. Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, 

quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente ................. , mantida pela 

CONTRATADA junto ao Banco ............... , Agenda ............ , valendo a Prefeitura Municipal como 

comprovantes de pagamento e como instrurnento de quitaço, os recibos dos depósitos ou 

transferências bancárias; 

CLUSULA DECIMA SEGUNDA 

REAJUSTAMENTO DE PREOS 

12.1. A Prefeitura poder6 estender os servicos através de projeto complementar, mediante 
prévia comunicaco escrita e a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicôes contratuais, 
os acréscimos ou supressöes que se fizerern necessários nas obras ate 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato; 

12.1.1. Neste caso os valores sero acrescidos na mesma proporcão calculados pela proposta de 

precos apresentada e, o valor correspondente ao acréscimo será de inteira responsabilidade da 
Prefeitura Municipal. 

CLAUSUA DECIMA TERCEIRA 
DOS TRIBUTOS 

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierern a incidir sobre este Contrato ou sobre os 
serviços contratados, correro por conta exclusiva da CONTRATADA e devero ser pagos nas épocas 
devidas. 

clAusulA DECIMA QUARTA 

DOS PRAZOS 

14.1. 0 prazo máximo para inIcio dos serviços fica fixado em 10 (dez) dias consecutivos, 

contados a partir da data de expediço da Ordem de Execuco de Servicos; 

14.2. 0 prazo para execuco das obras e serviços de que trata este Contrato é de 365 (trezentos 

e sessenta e cinco) dias, de acordo corn o cronograma fIsico financeiro, contados a partir da data de 
recebimento pela CONTRATADA, da Ordern de Servicos, emitida pela Prefeitura Municipal; 

14.2.1. Os prazos poderäo ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e 

assegurada a manutençâo de seu equilIbrio econômico-financeiro, de conformidade corn o disposto 
no § 12 do Art. 57, da Lei n 2  8.666/93 e suas alteraçöes, desde que justificado por escrito e 
devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal; 

4~~ 
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14.3. 0 contrato se extinguirá 05 (cinco) dias após o recebimento definitivo da obra. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DA RESPONSABI LI DADE PROFISSIONAL 

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das obras e 

servicos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a Prefeitura Municipal, a designacão do 

dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, 

acumulando, se for o caso, as resporisabilidades administrativas decorrentes, bern como comunicar 

previamente todas as substituicöes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos 

objeto do presente Contrato; 

Paragrafo ünico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucâo do Contrato, em 
compatibitidade com as obrigaçöes por ela assumidas, todas as condicôes de habilitação e 
qua lificaco exigidas na licitacão. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuIzos causados a 
Prefeitura Municipal ou a terceiros na execucão das obras e servicos ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruiçöes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando 

o MunicIpio de Redencão do Gurguéia de todas as reclamaçöes que possarn surgir em consequência 
deste Contrato, ainda que tais reclamacöes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer 
pessoas fIsicas ou jurIdicas empregadas na execuco dos trabaihos. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA 
DA RESPONSABILI DADE DA CONTRATADA 

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar 
danos a terceiros em consequências da execuco dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade 
da contratada a obrigação de reparar os prejuIzos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as 
medidas preventivas adotadas. 

17.2. A contratada ser6 ünica, integral e exciusivo responsável em qualquer caso por todos as 

prejuIzos, de qualquer natureza, que causar a Prefeitura Municipal ou, ainda, a terceiros, em 

decorrência da execuco das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por Si e por seus 
sucessores. 

17.3. A contratada será, também, responsável par todos as onus ou obrigaçães concernentes a 
legislacSo social, trabalhista, fiscal, securitária au previdenciária, bern como todas as despesas 

decorrentes da execucão de eventuais trabalhos em horários extraardinários (diurno au noturno), 
inclusive despesas corn instalaçôes e equipamento necessarios as obras e serviços e, em resumo, 

todos as gastos e encargos de material e mo-de-obra necessrios a completa realizaco do objeto 

do Contrato e sua entrega perfeitamente canclulda. 

17.4. A contratada dever: 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plane/fma, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.3801'0001-92 - Redencao do Gurguéia - P1 



SECRETARIA MUNICIPAL 
JntI 	I 

17.4.1. Providenciar, as suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários a 
assinatura do Contrato, como também no decorrer da execucão das obras e servicos; 

17.4.2. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZAçAO, o comprovante de 
pagamento da "Anotaço de Responsa biiidade Técnica"; 

17.4.3. Responsabilizar-se pela efetivaço de seguros para garantia de pessoas e bens; 

17.4.4. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacão das 

fontes de financiamento e de coordenaço das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos 
pela FISCALIZAcAO; 

17.4.5. Manter permanenternente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de 
profissionais habititados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZAcAO a 
Responsabilidade Técnica pelas obras e serviços, ate a entrega definitiva do objeto do Contrato, 
inclusive corn poderes para deliberar determinaçöes de emergência caso se tome necessárias; 

17.4.6. Facilitar a aco da FISCALIZAçAO na inspecão das obras e servicos em qualquer dia ou 
hora, prestando todas as informacöes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 
administrativa; 

17.4.7. Obedecer as normas de higiene e prevenco de acidentes, no sentido de garantir a 
salubridade e seguranca no canteiro de obras e servicos; 

17.4.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos 
ou incorrecöes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucäo irregular, do emprego de 

materials inadequados ou no correspondentes as especificacöes. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA 
DAS ALTERAcOES CONTRATUAIS 

18.1. Alteraçôes do contrato original que venham a ser necessárias sero incorporadas ao 

Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos corn as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 

18.1.1. Unilateralmente pela Prefeitura Municipal: 

18.1.1.1. Quando, por sua iniciativa, houver modificacöes dos detaihes executivos ou das 
especificacães, para melhor adequaco técnica do objeto; 

18.1.1.2. Quando necessária a modificaçao do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuico quantitativa de seu objeto ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato. Nenhum acréscirno ou supresso poder6 exceder este limite. 

18.1.2. Por acordo entre as partes: 
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18.1.2.1. Quando houver a substituiço de garantia de execucão, por deliberaco conjunta das 

partes; 

18.1.2.2. Quando necessria a modificaco da forma de pagamento, por imposico de 

circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipaço do pagamento 

corn relaçao ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contra-prestaco da execuco 

do objeto; 

18.1.2.2.1. Os serviços adicionais cujos precos unitrios nâo sâo contemplados na Proposta 

inicial serâo fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos no 

subitem "18.1.1.2"; 

18.2. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condicôes contratuais, os acréscimos ou 
supressöes que se fizeram necessarios na contratacão, na forma do artigo 65 § 12 da Lei 8666/93, do 
valor inicial do contrato. 

CLAUSULA DECIMA NONA 
DA FlscAuzAcAo 

19.1. A FIsCALIZAcAO da execucào das obras e servicos será feita pela Prefeitura Municipal, 

através de equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes 

executivos, as especificaçoes, os prazos, as condicöes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS e as 

disposicöes do Contrato; 

19.2. Fica reservado a FISCAIJZAçAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de 
Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso no previsto no Edital, nas Especificacöes, 
nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da Prefeitura Municipal, nos Regulamentos e em tudo 
mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, corn as obras e servicos em 

questo e seus corn plementos, ouvida a autoridade do órgão; 

19.2.1. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZAcAO: 

19.2.1.1. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou não especificado e estipular o 

prazo para a sua retirada da obra; 

19.2.1.2. Exigir a substituicao de técnico, mestre ou operário que no responda técnica e 

disciplinarmente as necessidades da obra, sern prejuIzo do cumprimento dos prazos e condicôes 

contratuais; 

19.2.1.3. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima Sexta 

deste Contrato; 

19.2.1.4. Indicar a contratada, todos os elementos indispensáveis ao inIcio das obras, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execuco de Serviços; 

19.2.1.5. Esclarecer prontamente as düvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada; 
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19.2.1.6. Expedir, por escrito, as determinaçöes e comunicacôes dirigidas a contratada; 

19.2.1.7. Autorizar as providências necessáriasjunto a terceiros; 

19.2.1.8. Promover, corn a presenca da coritratada, as medicöes de obras e servicos executados; 

19.2.1.9. Transmitir, por escrito, as instrucöes e as modificacöes dos detaihes executivos que 

porventura venham a ser feitas, bern como alteracOes de prazos e de cronogramas; 

19.2.1.10. Dar a Prefeitura Municipal imediata ciência dos fatos que possarn levar a aplicacäo de 

penalidades contra a contratada Cu mesmo a resciso do Contrato; 

19.2.1.11. Relatar oportunamente a Prefeitura Municipal ocorrência Cu circunstância que 
acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relacâo a terceiros; 

19.2.1.12. Anotar os fatos ou observaçôes cujo registro se faca necessário. 

CLAUSULA VIGESIMA 
DA cAucAo DE ExEcucAo 

20.1. A critério da Contratante, o adjudicatário dos serviços deverá prestar caucâo de garantia 
de execuco integral do contrato, no ato da assinatura do instrumento contratual em conformidade 

corn o art. 56 da Lei n 2  8.666/93. (artigo 56, § 1, incisos I, II, II e § 22 da Lei 0 8.666/93). 

20.2. A garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do objeto da contratacão, 
corn prazo de validade de acordo corn o prazo de execucâo do Contrato, a ser integralizado na data 
de assinatura do contrato, em espécie, em TItulos da DIvida Püblica da União, corn cotacão de 

mercado devidamente comprovada por documento hbil expedido pela CVM - Comissâo de Valores 
Mobilirios, Seguro Garantia cu Fianca Bancária, a critério da CONTRATADA. Caso haja alteracäo de 
prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Cauço de Garantia Integral do Contrato por 
igual perlodo da alteracão contratual, podendo ser observados as formas seguintes: 

20.3. Cauçäo em dinheiro ou em tItulos da dIvida püblica, devendo estes ter sido emitido sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacão e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministérlo da Fazenda. 

20.3.1. Seguro garantia 

20.3.2. Fiança bancria. 

20.4. A Cauco de Garantia Integral do Contrato, prestada pelo adjudicatário das obras, será 
liberada ou restituIda apOs a execução integral do Contrato. Quando tenha sido feita em dinheiro e 

desde que legalmente possIvel, a caucão será atualizada monetariamente pelos Indices oficiais da 

poupanca e assim restitulda mediante solicitaco por escrito. 

20.4.1. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
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a) prejuIzo advindo do no cumprimento do objeto do contrato ou do não adimplemento das 
demais obrigacöes nele previstas; 

b) prejuIzos causados a administraco ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execuçâo do contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administracão a CONTRATADA; e, 

d) obrigacôes trabaihistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, não honradas pela 
Co NTRATADA. 

20.4.2. Qua ndo se tratar de garantia em tItulos da dIvida püblica, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacâo e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redaco dada pela 
Lei n 2  11.079, de 2004). 

20.4.3. Nesta modalidade, a CONTRATADA deverá ainda transferir a posse dos tItulos a 
Administraçâo ate o final do prazo previsto para a assinatura do Termo de Encerramento FIsico do 
Contrato, ou ate o adimplemento da sanco aplicada. 

20.4.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicâo financeira oficial, 

credenciada pela Prefeitura, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por 
ordem da Prefeitura. 

20.4.5. A Contratada deverá manter atualizada a garantia contratual ate 90 (noventa) dias após 

o recebimento provisOrio do objeto contratado. 

20.4.6. A no integralizaco da garantia no prazo estabelecido inviabilizara a assinatura do 

contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da CONTRATADA, 
sujeitando-a as penalidades previstas nos art-s 81 ou 87 da Lei n. 9  8.666/93. 

20.4.7. Par ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogaçöes de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforcada e/ou 

renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade 

corn as novos valores e prazos pactuados. 

20.4.8. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a 
"Garantia de Execuco", uma vez verificada a perfeita execuco dos servicos e fornecimentos. 

20.4.9. No haverá qualquer restituiçao de cauco em caso de dissoluço contratual, na forma 

do disposto na cláusula de resciso, hipótese em que a caucâo reverterá e sera apropriada peta 
Prefeitura. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA 
DAS PENALIDADES 
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21.1. As penalidades administrativas aplicveis a Contratada, por inadimplência, estão previstas 

nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no . 8.666/93. 

21.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execuco do contrato, será 

calculada sabre o valor dos servicos não concluIdos, competindo sua aplicacão ao titular do órgão 

contratante, observando as seguintes percentuals: 

21.2.1. de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso ate o limite correspondente a 15 

(quinze) dias; e 

21.2.2. de 0,5% (cinca décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16 (décimo sexto) dia, 

ate a limite correspondente a 30 (trinta) dias; e 

21.2.3. de 1,0% (urn por cento), por dia de atraso a partir do 31 (trigesimo primeiro) dia, ate o 
limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá a contrato 
correspondente, aplicando-se a Contratada as demais sancôes previstas na Lei n 2 . 8.666/93. 

21.3. Será aplicada multa de 1,5% (urn e rneio par centa) sabre o valor da contratacão, quando a 
Contratada: 

21.3.1. Prestar informaçöes inexatas ou obstacular a acesso a fiscalizacão da Prefeitura 
Municipal, no curnprimento de suas atividades; 

21.3.2. Desatender as determinaçöes da fiscalizaço da Prefeitura Municipal; e 

21.3.3. Cometer qualquer infraço as normas legais federals, estaduais e municipais, 

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgos competentes em razão da infraco cometida. 

21.4. Será aplicada multa de 2% (dais par centa) sobre o valor da contratacão quando a 
Contratada: 

21.4.1. Executar as serviços em desacardo corn a prajeto básico, normas e técnicas ou 
especificacôes, independenternente da abrigação de fazer as correçöes necessrias, as suas 
expensas; 

21.4.2. No iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, 

negligência impericia dolo ou ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, 
independentemente da abrigaco da Contratada em reparar as danos causados; 

21.4.3. Praticar par açaa au ornissão, qualquer ata que, par imprudência, negligência, imperIcia, 
dolo au ma fé, venha a causar danos a Contratante ou a terceiros, independentemente da abrigação 
da Contratada em reparar as danos causadas. 

21.5. ADVERTENCIA 

21.5.1. A aplicaco da penalidade de adverténcia será efetuada nos seguintes casos: , 0-1--~ *--~ 
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21.5.1.1. Descumprimento das obrigaçöes assumidas contratualmente ou nas licitacöes, desde 
que acarretem pequeno prejuIzo a Prefeitura Municipal, independentemente da aplicaco de multa 

rnoratória ou de inexecuco contratual, e do clever de ressarcir o prejuIzo; 

21.5.1.2. Execucäo insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade nâo 

recomende o enquadramento nos casos de suspenso ternporária ou declaracão de inidoneidade; 

21.5.1.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 
das atividades da Prefeitura Municipal, desde que nâo sejam passiveis de aplicaco das sancôes de 
suspenso temporria e declaracâo de inidoneidade. 

21.6. SUSPENSAO TEMPORARIA DO D$REITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAcAO PUBLICA 

21.6.1. A suspensâo do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal de Redencão do 
Gurguéia pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos 

prejudicarem o procedimento licitatório ou a execuco do contrato, por fatos graves, cabendo defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias tteis da data do recebimento da intimaco; 

21.6.2. Suspenso temporária do direito de licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal por 
prazo de ate 2 (dois) anos, nas seguintes situacöes: 

21.6.2.1. Atraso no cumprimento das obrigacôes assumidas contratualmente e na licitaco que 
tenha acarretado prejuIzos significativos para a Prefeitura Municipal; 

21.6.2.2. Execuco insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicacão da 
sancão de advertência. 

21.6.2.3. Quando a licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela 

Prefeitura Municipal. 

21.6.2.4. Não concluir as servicos contratados; 

21.6.2.5. Prestar os servicos em desacordo corn as especificacôes ou corn qualquer outra 
irregularidade, contrariando a disposto no edital de licitação, nâo efetuando sua substituição ou 

correção no prazo determinado pela Prefeitura Municipal; 

21.6.2.6. Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretern prejuIzos a Prefeitura 
Municipal, ensejando a resciso do contrato ou frustracao do processo licitatório; 

21.6.2.7. Praticar atos ilIcitas, visando frustrar as objetivos da licitação; 

21.6.2.8. Demonstrar no possuir idoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal, 

em virtude de atos ilIcitos praticados; 

21.6.2.9. Reproduzir, divulgar ou utiliza. -, em beriefIclo próprio ou de terceiros, quaisquer 
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informacôes de que seus empregados tenham conhecirnento em razão da execuco deste contrato, 
sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal. 

21.7. DECLARAcAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAcA0 
PUBLICA 

21.7.1. A declaraço de inidoneidade ser6 aplicada pelo Prefeito Municipal se constatada a m6-  

f6, açào maliciosa e premeditada, evidêricia de atuaco corn interesses escusos Cu reincidência de 
faltas que acarretem prejuIzos a Prefeitura Municipal. 

21.7.2. A declaracäo de inidoneidade implica proibicão de licitar ou contratar corn a 
Adrninistracão Püblica, enquanto perdurarem as motivos determinantes da punicão ou ate que seja 
promovida a reabilitaço, perante a Prefeitura Municipal, após ressarcidos as prejuIzos e decorrido o 
prazo de 02 (dais) anos. 

21.7.3. A declaraço de inidoneidade para licitar e contratar corn a Adrninistracâo Piiblica será 

aplicada ao licitante au contratado nos casos em que: 

21.7.3.1. Tenha sofrido condenaco definitiva por praticarem, par rneios dolosos, fraude fiscal 

no recolhirnento de quaisquer tributos; 

21.7.3.2. Praticarem atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitacão; 

21.7.3.3. Demonstrarem no possuir idoneidade para licitar e contratar corn a Prefeitura 

Municipal, em virtude de atos ilIcitos praticados; 

21.7.3.4. Reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefIclo próprio ou de terceiros, 
quaisquer informacôes de que seus empregados tenham tido conhecirnento em razâo de execuco 
deste contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal, em caso de reincidência; 

21.7.3.5. Apresentarem a Prefeitura Municipal qualquer docurnento falso, ou falsificado no todo 

Cu em parte, corn o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relacäo contratual; 

21.7.3.6. Praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93. 

21.7.4. lndependenternente das sancöes a que se referern os itens 21.2 a 21.3, a licitante ou 
contratado está sujeito ao pagamento de indenização par perdas e danos, podendo ainda a 

Prefeitura Municipal propor que seja responsabilizado: 

21.7.4.1. Civilmente, nos termos do Código Civil; 

21.7.4.2. Perante as órgos incumbidos de fiscalizacão das atividades contratadas ou do 
exercIcio profissional a elas pertinentes; 

21.7.4.3. Criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

21.8. Nenhum pagamento será feito ao executor dos servicos que tenha sido multaçio, antes que 

AIN 
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tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

21.9. As sançOes sero aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias üteis, corn exceco da declaração de 
inidoneidade, cujo prazo de defesa e de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 39 do art. 87 
da Lei ng 8.666/93. 

21.10. As multas administrativas previstas neste instrumento, nâo tern caráter compensatório e 

assim, o seu pagarnento no eximirà a Contratada de responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infraçöes cometidas. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA 
DA RESCISAO 

22.1. 0 Contrato a ser celebrado poder6 ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 
8.666/93, nos casos: 

22.1.1. Administrativarnente, nos seguintes casos: 

22.1.1.1. Náo cumprimento de clusulas contratuais, de especificaçôes, dos detalhes executivos 
ou de prazos; 

22.1.1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificacôes, dos detalhes 
executivos ou de prazos; 

22.1.1.3. Lentidão no seu cumprimento, levando a Prefeitura Municipal a comprovar a 
irnpossibilidade da conclusão da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

22.1.1.4. Atraso injustificado no inIcio das obras, serviços ou fornecimentos; 

22.1.1.5. A paralisaco das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicaço a Prefeitura Municipal; 

22.1.1.6. A Subcontrataço total ou parcial do seu objeto, a associacâo do licitante contratado a 
outrem, cessâo ou transferência total ou parcial, bern como fusão, ciso ou incorporação do licitante 
contratado, näo admitido previamerite pela Prefeitura Municipal. 

22.1.1.7. Desatendimento as determinaçöes regulares das autoridades designadas para 
acompanhar e fiscalizar a sua execuco, assim como a de seus superiores; 

22.1.1.8. Cornetimento reiterado de faltas na execuco do objeto contratado; 

22.1.1.9. Decretaco de falênca ou a instauraço de insolvência civil em condicôes que, a juIzo 

da Prefeitura Municipal, ponham em risco a perfeita execuço das obras e servicos; 

22.1.1.10. Dissolucâo da sociedade contratada; 
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22.1.1.11. Alteração social ou a modificaco da finalidade ou da estrutura do licitante 

contratado que, a juizo da Prefeitura Municipal, prejudique a execuço do Contrato; 

22.1.1.12. Razöes de interesse do servicc pCiblico de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela Prefeitura Municipal e exaradas no processo administrativo 
referente ao Contrato; 

22.1.1.13. Supressâo de obras e servicos que acarretem modificacöes do valor inicial do 
Contrato além do limite imposto ao contratado; 

22.1.1.14. Suspenso de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade püblica, grave perturbaçäo da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensöes que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizacôes pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizaçôes. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar 
pela suspenso do cumprimento das obrigaçôes assumidas, ate que seja normalizada a situacão; 

22.1.1.15. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura 

Municipal, em razo da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de 
calamidade püblica, grave perturbacäo da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante 

contratado, o direito de optar pela suspenso do cumprimento de suas obrigacôes, ate que seja 
normalizada a situacào; 

22.1.1.16. Näo Iiberacão, pela Prefeitura Municipal, de 6rea ou local para execuco dos serviços, 
nos prazos contratuals, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspenso do 
cumprimento de suas obrigacöes, ate que seja normalizada a situacão; 

22.1.1.17. Ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovado, que seja 

impeditivo da execuco do Contrato; 

22.1.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuIzo das sançöes penais 

cabIveis; 

22.2. Amigavelmente pelas partes. 

22.3. Judicialmente. 

22.4. A rescisão administrativa ou amigvel deverá ser precedida de autorizacão escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

22.5. No caso de rescisão administrativa embasada em razôes de interesse do servico p(iblico, 
prevista nos subitens "22.1.1.12 a 22.1.1.18", do item 22.1, sem que haja culpa do licitante 
contratado, este será ressarcido dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo 

ainda direito a: 

22.5.1. Devoluco da garantia prestada; 
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22.5.2. Pagarnento devido pela execuco do Contrato ate a data da resciso; 

22.5.1. Pagarnento do custo da desmobilizaco. 

22.6. A resciso administrativa elencadas nas alIneas "22.1.1.1. a 22.1.1.12 e 22.1.1.18", poderã 

acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuIzos 

das sancöes previstas: 

22.6.1. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Prefeitura Municipal; 

22.6.2. Ocupaco e utilizaço, nos termos da legislaco vigente, do local, instalacâo, 

equipamentos, material e pessoal empregados na execucão do Contrato, necessário a sua 
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliaco na forma do 
inciso V do Art. 58, da Lei n2 8.666/93 e suas alteraçöes; 

22.6.3. Execucâo de garantia contratual, para ressarcimento da Prefeitura Municipal dos valores 
das multas e indenizacôes a ela devida; 

22.6.4. Retencão dos créditos decorrentes do Contrato ate o limite dos prejuIzos causados a 

Prefeitura Municipal. 

22.7. Os casos de rescisäo contratual serâo formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado a contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA 
SUBCONTRATACAO E SUB-ROGAcAO 

23.1. 0 licitante contratado no poderá ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente as obras e 

servicos objeto deste Edital por no haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante 

prévia autorizaço, por escrito, observando-se, quando concedida autorizaco para subcontratacão, 
celebrar corn o terceiro a quem subcontratar, Contrato corn inteira obediência aos termos do 

Contrato original firmado corn a Prefeitura Municipal e sob a sua inteira e exciusiva responsabilidade 
e no poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objeto contratado, na forma 
determinada pela Prefeitura Municipal. 

23.1.1. No caso de subcontratacäo, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 
abranger6 etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcará a capacidade 

técnica da contratada, que executar, par seus prOprios melos, a principal do servico de que trata 
este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servicos contratados. 

23.1.2. A assinatura do contrato caberá somente a empresa vencedora, par ser a ünica 
responsvel perante A Prefeitura Municipal, mesmo que tenha havido apresentaço de empresa a 

ser subcontratada para a execucão de determinados serviços integrantes desta licitacão. 

23.1.3. A Prefeitura Municipal se reserva a direito de, após a contratacão dos serviços, exigir que 

o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam a 
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comprovaco de suficiência a ser par eta reatizada e de determinar a substituico de qualquer 

membro da equipe que nâo esteja apresentarido a rendimento desejado. 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA 
DO RECEBIMENTO DOS SERVIOS 

24.1. ConcluIdos as servicos, após comunicaco formal par escrito do adimplemento total da 
concluso pelo ticitante contratado, a Prefeitura Municipal procederá ao recebimento provisório do 

objeto, pela FISCALIZAçAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do licitante contratado. 

24.2. A Prefeitura Municipal receberá os serviços em caráter definitivo em prazo no superior a 

90 (noventa) dias do recebimento provisório. Durante a perIodo compreendido entre a recebimento 
provisório e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que, a 
juIzo da Prefeitura Municipal, se fizerem necessários quanto a qualidade e seguranca do objeto. 

24.3. Encerrado a prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por 
uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado petas partes, desde 

que se comprove a adequacão do objeto aos termos contratuais, conforme a disposto no art. 69 da 
Lei nQ 8.666/93 e suas alteracöes, sem prejuIzo das sancôes civis. 

CIAUSULA VIGESIMA QUINTA 
DOS CASOS OMISSOS 

25.1. Os casos omissos e as que se tornarem cntrovertidos serao decididos pela Lei n 2  
8.666/93, garantido a CONTRATADA a contraditório e ampla defesa de seus interesses. 

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA 
DA EFICACIA E DA VIGENCIA 

26.1. A validade deste instrumento decorrer6 de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da 
publicacao, em extrato, na Imprensa Ofidal, que será providenciada pela Prefeitura Municipal nos 
termos do Parágrafo t.iinico do Art. 61 da Lei ng 8.666/93 e suas aiteracöes; 

26.1.1. 0 prazo para execucao das obras e servicos de que trata este Contrato é de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias de acordo corn o cronograma fIsico financeiro, contados a partir 

da data de recebimento pea CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela Prefeitura 

Municipal, podendo ser prorrogado conforme a Lei 8.666/93 e suas alteracöes. 

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA 
DA CISAO, INCORPORAcAO OU FUSAO 

27.1. Em havendo a Cisao, Incorporação ou Fusâo da futura empresa contratada, a aceitaçao de 

qualquer uma destas operaçöes ficará condicionada a analise par esta administracão contratante do 

procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuco do 

objeto contratado, ficando vedada a sub-rogaçao contratual. 
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CLAUSUIA VIGSIMA OITAVA 

DO FORO 

28.1. Fica eleito o foro da cidade de Redençâo do Gurguéia - P1, como o iThico competente para 
dirimir quaisquer düvidas ou questôes oriundas deste Contrato. 

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqul estipulado, lavrou-se a presente 

instrumento, em 03 (três) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo. 

Redenco do Gurguéia - P1. ......... de .... ..................de 2017 

CO NTRATANTE 
	

CO NTRATADA 

TESTEMU N HAS: 

1- 
	

2- 

CP F: 
	

CP F: 

Rue do Ferreiro, s1n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.380/0001-92 - Redençao do Gurguéia - P1 
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ANEXO II 

MODELO (0PcI0NAL) DE DECLARAcAO SORE EMPREGADOS MENORES 

(NOME DA EMPRESA) ......................................................................................., inscrito no CNPJ n 2  
/ por intermédlo de seu representante legal o (a) Sr(a) ..............................., portador 

(a) da Carteira de Identidade n .....................e do CPF n 2  .................. DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art.27 da Lei n 2  8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n 2  9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que näo emprega menor de dezoito anos em trabaiho noturno, perigoso ou 
insalubre e nâo emprega menor de dezesseis anos. 

E que, Os menores, a partir de quatorze anos, que são alocados no desenvolvimento de 
atividades especificas desta Empresa, atuam na condição de aprendiz, observada a permissão legal. 

(Em caso de não configurar a prática da Empresa Declarante, excluir este parágrafo). 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Funcão 

Rua do Ferreiro, s/A, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 

	

!,F)  2e1l- 
CNPJ. 06.554.380/0001.92 - Redencao do Gurgueia - PI__. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  052/2017 
TOMADA DE PREOS N 2 .003/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEW III 

MODELO (OPCIONAL) DE DEcLARAcAO DE INsIALAcA0 DO CANTEIRO DE OBRAS E DE 

DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

(NOME 	DA 	EMPRESA) 	......................................................................................., 	inscrito 	no 

CNPJ n 2  ........................., por intermédlo de seu representante legal o (a) Sr(a) ............................... 
portador (a) da Carteira de Identidade n 2  .....................e do CPF n 2  .................. DECLARA que a 
instalacäo do canteiro de obras para execucão do objeto da TOMADA DE PREOS N. 003/2017, 
será feita nos moldes consagrados, visando a boa funcionalidade e urn perfeito apoio logIstico 

para empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecucão 

dos objetivos da presente Licitacão, todas as máquinas e equipamentos necessários. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgo Expedidor) 
Cargo / Funcao 

Rua do Ferreiro, &/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
L,,vru. 	jQJI1J(1JI 	- 	UIlU UU 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 052/2017 
TOMADA DE PREOS N2 .003/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO IV 

MODELO (OPcIONAL) DE DECLARAcAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA EXPEDIDA PELA EMPRESA 

(NOME DA EMPRESA) ......................................................................................., inscrito no CNPJ n 2  
., por intermdio de seu representante legal a (a) Sr(a) ..............................., portador 

(a) da Carteira de Identidade n 2  .....................e do CPF n .................. DECLARA para Os devidos fins 
que visitamos o local da obra objeto desta licitação e que tomamos conhecimento dos projetos e de 
todos os aspectos peculiares a execucão da obra objeto do Edital de TOMADA DE PREOS N. 
003/2017 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgo Expedidor) 
Cargo I Funcäo 

Rua do Ferreiro, s4n, Beirro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (Oxx89) 3566-1166 
CNPJ. 05.E54.380/0001-92 - F?edençao do Gurgueia - P1 - 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2  052/2017 
TOMADA DE PREOS N 2 . 003/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXOV 

MODELO (OPcIONAL) DE DEcLARAcA0 DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS 

(NOME DA EMPRESA) ......................................................................................., inscrito no CNPJ n 2  

., por intermédlo de seu representante legal o (a) Sr(a) ..............................., portador 
(a) da Carteira de Identidade nQ .....................e do CPF n 9  .................. DECLARA, para os devidos fins, 
que examinamos os detalhes executivos que acompanham este Edital de TOMADA DE PREOS N 2 . 

003/2017 e que conhecemos todos os asp&tos peculiares a execucão das obras/servicos de que 
trata esta licitacâo. Assim, declaramos dispor de todas as informacôes necessárias para fins de 
preparaco de nossa PROPOSTA DE PREcOS. 

Locale Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Funço 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro P!arialtina, CEP 64.915-000 TeL (0 
CNPJ. 06.554.380/0001-92 - Redenção do Gurguei 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N 9  052/2017 
TOMADA DE PREOS N2. 003/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEW VI 

MODELO DE DECLARAcA0 DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(NOME DA EMPRESA) ......................................................................................., inscrito no CNPJ n 2  
....., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ..............................., portador 

(a) da Carteira de Identidade n 2  .....................e do CPF n 2  .................. DECLARA, sob penas da lei, que 

ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacäo neste processo Iicitatório, cierite 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Locale Data 

Nome e assinatura do representante legal. 

CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 

Cargo / Funço 

Rua do Ferreiro, sin. Bairro Planallina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencäo do Gurgueia - PI 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2  052/2017 
TOMADA DE PREOS N9. 003/2017 

TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

N°PAG._ 
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ANEW VII 

MODELO DE PROPOSTA DE PREOS (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redencão do Gurguéia 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREOS N. 003/2017 
Redencão do Gurgueia I Piaui 
Prezados Senhores, 

Após exarnes dos documentos de licitacjo, propomos realizar os services constantes da nossa 
Proposta, pelo valor total de _(valor total da proposta em cifras e por extenso) __.. conforme planilhas de 
custos, planilhas orçamentárias e cronograma fIsico-financeiro em anexo. 

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta 
proposta. Estão inclusos nesses precos ofertados todos os tributes, custos e despesas diretos e/ou indiretos. 
São de nossa inteira responsabilidade as diferencas que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão 
ou incorreção na cotação da proposta. 

Prazo de Execucão das Obras e Services.............. (.......)  dias 

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: 	, Ag: _______ Banco:______ 

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentamos a Garantia de Execucão de Contrato equivalente a 5% 
(cinco per cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido cumprimento. 

Declararnos que, case sejamos vencedor da licitacão, executaremos os servicos de acordo corn os 
detalhes executivos, especificacoes técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos preços 
unitãrios e nos prazos constantes nesta proposta. 

Comprorneterno-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitacão em 
epIgrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas. 

Locale Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo / Função 

Rua do Ferreiro. sIn, Bairco Planaitina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1 
CNPJ. 06.554 38010001-92 - Redençäo do Gurguéia - P1 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 052/2017 
TOMADA DE PREOS N 2.003/2017 
TIPO: MEN OR PREO GLOBAL 

ANEXO VIII 

(Modelo - ME e EPP) 

DEC LA RAcAO — ME E EPP 

(em papel timbrado da empresa) 

(razão social da empresa) , inscrita no CNPJ sob 0 n9  

estabelecida a Rua _(endereco completo), por seu representante legal abaixo 

assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, que se enquadra na condiçâo de 

_______(microempresa ou empresa de pequeno porte) , notadamente constituIda na forma 

do art. 32  da Lei Complementar n9 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 

(responsavel - nome, cargo e assinatura) 

Rua do Ferreiro, s/n, Saint Pianaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 356 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 

C 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  052/2017 
TOMADA DE PREOS N 2 .003/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEW IX - MODEM DE DEcLARAçA0 QUE NAO HA sOcios, GERENTES OU DIRETORES DA 
LICITANTE QUE SEJAM CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU 
POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO GRAU DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREcAO, 
CHEFIA OU ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE REDENcA0 DO 
GURGUEIA - PIAU1. 

A empresa 	CNPJ n 9 	 , situada na 
por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, Sr(a) 	 , nacionalidade: 	estado 
civil: 	 , profissão: 	natural de 	 , portador do RG 
n 	 , 	CPF 	n 	residente 	e 	domiciliado 

cidade: 	 , Estado: 	pais: 
CEP n 2  	 fone (DD) 	para fins de participacão na 

TOMADA DE PREOS n2  tipo MENOR PREç0, DECLARA, sob as penalidades da lei, 
expressamente, que no ha socios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau de servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgos do municIpio de 
Redencâo do Gurguéia - P1, assim como também, que no existe em seu quadro de empregados 
servidores p0blicos da contratante exercendo funcöes de gerência, administracão ou tomada de 
decisâo, na forma do art. 92,  inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 

NOMEIRG/CPF 

I 
CNPJ. 06.554.380/0001-92 - Redencao do Gurguéia - P1 

Rua do Ferreiro, &'n, Bairro Pianallina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMIN ISTRATIVO N 9  052/2017 
TOMADA DE PRECOS N 2 .003/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO X - MODELO DE DECLARARAO QUE NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO 
SERVIDOR PUBLICO. 

A empresa 	 , 	 CNPJ 	n 2 	 , situada 	na 

por intermédio do seu representante legal abaixo 
assinado, Sr(a) 	 _____, nacionalidade: 	 , estado 
civil: 	profisso: 	natural de 	 , portador do RG 
n 	CPF 	n 	 , 	residente 	e 	domiciliado 

cidade: 	 , Estado: 	 , pais: 
CEP n 2  	 fone (DD) 	 , para fins de participacâo na 

TOMADA DE PREOS n2  tipo MENOR PREc0, DECLARA sob as penas da Lei, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo municIpio de Redenco do Gurguéia - 
P1, näo possui em seu quadro societário servidor püblico da ativa, ou empregado de empresa püblica 
ou de sociedade de economia mista. 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaitina, '1 64.915-000 TeL (0xx89) 35 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redenço do Gurgueia - P1 



NOPAG. 	- 

	

SECRETARIA MUNICIPAL 
	

CPL 

Lf1. 	h 	
C Aca44O cAe 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 052/2017 
TOMADA DE PREOS N 2 .003/2017 

TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO X 

PLANILHAS 0RcAMENTARIA5, ESPECIFIcAcOES TECNICAS, PLANTAS E DEMAIS DOCUMENTOS 
CONSTANTES DO PROCESSO. 

M010'  

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planall&la, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redenção do Gurgueia - P1 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  052/2017 
TOMADA DE PREOS N2. 003/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ANEXO XII 

MODELO: DECLARAçAO DE GARANTIA DE PROPOSTA (GARANTIA EM DINHEIRO) 

A Prefeitura Municipal de Redencäo do Gurguéia - P1. 
n 9  ________, Centro, 

Redençâo do Gurguéia P1 

Prezados Senhores: 

De acordo corn as Condicöes Gerais do Processo Adrninistrativo n __J2017, Tomada de 
Preços n __j2017, Subcláusula 4.2.5.4.1, a (NOME DA EMPRESA) ......................... , inscrito no CNPJ 

n2 .................... , por intermédlo de seu representante legal o (a) Sr(a) .................... , portador (a) da 
Carteira de ldentidade n2 .................. e do CPF n2 ................. . DECLARA, sob penas da lei, que prestou 

Garantia de Proposta, no valor de R$ ...... (.......), 1% do valor previsto, depositados em nome da 

(nome da Prefeitura) ...............a Conta Corrente n2................ , Agenda n2  .............. , Banco ........ , para 

garantir a sua adequada e confiável participação no presente certame. 

Declaramos que concordamos corn a devida prestaco de Garantia de Proposta, ciente de 
sua exigência nos termos do edital cla Tomada de Precos citada acima. 

Esta Garantia tera validade de, no mInimo, 30 (trinta) dias, e que Poderá V.S.. solic!tar 

prorrogaco desta, por meio de Notificaço enviada ao licitante. 

- -. 	 Para validar esta garantia, segue em anexo cópia do comprovante. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 

Obs: Esta declaraçao deverá ser elaborada caso o licitante preste a garantia em dinheiro. Se o 
licitante optar par outra modalidade dever ser emitido sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidacào e de custódia autorizado pelo Banco Central do Bras!l e aval!ados 
pe/os seus va/ores econômicos, conforme definido  pelo Ministério do Fazenda. 

Rua do Ferreiro. s/n, Bairro Planaltira, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2  052/2017 
TOMADA DE PREOS N. 003/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL 

ATESTADO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA (GARANTIA EM DINHEIRO) 

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessário que a empresa ................ (NOME 

DA EMPRESA), CNPf ..............(NUMERO), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 

, portador (a) da Carteira de Identidade n ..................e do CPF n 2  ................., prestou 

Garantia de Proposta, no valor de R$ ...... (.......), 1% do valor previsto, depositados em nome da 

(nome da Prefeitura) ............... a Conta Corrente n ................ . Agência n 2  .............. , Banco ........ , para 

garantir a sua adequada e confiável participaco no PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 052/2017, 

Tomada de Precos n 2  _J2017. 

Para validar este atestado segue em anexo cópia do comprovante. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 

(Secretário (a) Municipal de Financas) 

Ohs: Este Atestado deverá emit/do pela prefeitura  e será elaborado caso o licitante preste a garantia 
em dinheiro. Se o licitante optar por outra modalidade dever ser emitido sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de Iiquidacào e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus va/ores econômicos, conforme definido  pelo Ministério da Fazenda. 

Rua do Ferreiro. s/n, Bairro Planaitina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.3801'0001-92 - Redençao do Gurguéia - P1 


