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TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 – CPL
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, torna público que, às 11:00 horas do dia 21 de junho de
2022, na Praça da Matriz, n° 185, bairro Matriz, cep 65.235-000, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala
de Reuniões da CPL, no Município de São Bento, serão recebidas a Documentação e Propostas e iniciada
a abertura dos envelopes relativos à TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, em regime de EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO BENTO, Secretaria Municipal de Obras, nos termos da Lei n°. 8.666/93, tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n°. 70/2022, e atendidas as especificações e formalidades
seguintes:
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e endereço, salvo comunicação da Comissão Permanente de Licitação em sentido
contrário.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de obras de arte
corrente e roço lateral em estradas vicinais no Município de São Bento-MA, conforme escopo dos
serviços e valores constantes do ANEXO I, deste Edital.
1.2. O valor máximo para a contratação dos serviços objeto desta licitação é de R$ 1.356.174,88 (um
milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
1.3. A prestação dos serviços será realizada no prazo de 10 (dez) meses.
2. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
2.1. As empresas cadastradas como fornecedoras junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ou,
ainda, quando não cadastradas, que atendam perante a Comissão, até o terceiro dia anterior à data do
recebimento dos envelopes, às condições para cadastramento, na forma dos artigos 28 ao 31 da Lei n.º
8.666/93 e exigências constantes no artigo 32, “caput” e §2º da referida lei.
3. DOS IMPEDIMENTOS
3.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente desta licitação:
3.1.1. Pessoa natural ou jurídica que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com o Município
de São Bento ou qualquer de seus Entes da Administração Direta, Indireta ou tenham sido declaradas
inidôneas pela Administração Pública.
3.1.2. Empresas que tenham sócio, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou
dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, ou que estejam cumprindo a
penalidade aludida no subitem 3.1.1.
3.1.3. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas.
3.1.4. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
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3.1.5. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação.
4. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
4.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no dia,
hora e local citados no preâmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes lacrados, em cuja parte externa,
além da razão social e endereço, estejam escritos:
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Praça da Matriz, n° 185, bairro Matriz cep 65.235-000, São Bento-MA.
TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2022 – CPL
Envelope n°. 1 – “Documentação de Habilitação”
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DA EMPRESA LICITANTE
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Praça da Matriz, n° 185, bairro Matriz cep 65.235-000, São Bento-MA.
TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2022 – CPL
Envelope n°. 2 – “Proposta de Preços”
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DA EMPRESA LICITANTE
4.2. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes,
deverão apresentar junto à COMISSÃO, credencial do seu representante legal, com a respectiva
qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Público, como Carta
Credencial, firmada pelo representante da Empresa, nos termos do modelo do ANEXO II deste Edital. O
signatário da Credencial deverá comprovar a condição de responsável pela empresa.
4.2.1. O instrumento de Credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou
contrato Social da empresa, com todas as alterações, que identifiquem seus sócios e estejam expressos
seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. As
mesmas deverão ser apresentadas em cópia autenticada no cartório.
4.2.2. O Credenciamento será conferido pela Comissão Permanente de Licitação, a cada Sessão
Pública realizada.
4.2.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 4.2. A falta desse documento
somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela mesma durante o
processo licitatório.
4.2.4. O licitante que comparecer representado por seu sócio ou dirigente, fica dispensado do
credenciamento de que trata o subitem 4.2, devendo comprovar esta qualidade através do Contrato
Social, Estatuto ou documento equivalente.
4.2.5. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.
4.3. Os documentos para HABILITAÇÃO deverão ser legíveis e poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou previamente por
membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO mediante a apresentação do documento original,
2

Fls. Nº_______________
Proc. Nº 70/2022______
Rubrica ______________

#UM NOVO TEMPO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
CNPJ nº 062142580001-77

até 12 (doze) horas antes da data marcada para a abertura do certame ou ainda por publicação em
órgão de imprensa oficial. Os documentos apresentados em cópias ilegíveis, ainda que autenticadas, não
serão considerados válidos para a análise da Documentação e Proposta.
4.4. Não serão consideradas Documentação e Propostas apresentadas por via postal, internet ou facsímile.
4.5. DOCUMENTAÇÃO: O Envelope N.º 01 deverá conter, em via única, os documentos seguintes:
4.5.1. Relativa à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal:
a) Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
ou recibo de entrega à COMISSÃO, com data de antecedência mínima de três dias do recebimento dos
envelopes, dos documentos exigíveis para o cadastramento, consoante o disposto no item 2.1 deste
Edital e no artigo 32, § 2º, da Lei nº. 8.666/93.
b) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua Habilitação, na forma § 2º
do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente proprietário ou procurador, nos
termos do modelo ANEXO III, deste Edital.
c) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº. 8.666/93, nos
termos do ANEXO IV, se o empregador for pessoa jurídica.
d) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual;
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores; no caso de Sociedades
simples o ato constitutivo, inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de
Registro de Títulos e Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício.
f) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicílio ou sede da licitante;
g) Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da licitante, emitida até
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a:
g.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
g.2) Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
da Dívida Ativa.
h) Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da licitante, emitida até
90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a:
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h.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, referente ao ISSQN, ou, Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa.
h.2) Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa, , ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
da Dívida Ativa;
h.3) Alvará de Localização e Funcionamento, referente à sede da licitante.
h.4) Certidão Negativa de Débito Tributário Relativo ao Imóvel sede da empresa Licitante.
h.5) quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma única
certidão, e nela não constar expressamente essa informação, o Presidente da Comissão poderá
diligenciar para dirimir eventuais dúvidas;
i) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
j) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
k) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
4.5.2. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:
a) Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício
exigível e apresentado na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber:
Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório),
conforme o caso, acompanhado da cópia das folhas do referido livro onde se encontram transcritos
o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, com base nos quais deverão
ser feitos os cálculos e apresentados os índices, comprovando a boa situação financeira nos moldes
da letra “a.2” deste item acompanhado das notas explicativas autenticado pela Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante;
a.1) No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada cópia
dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício exigível e
apresentado na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), acompanhado
da cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de
Resultado do Exercício, com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices,
comprovando a boa situação financeira, moldes da letra “a.2” deste item;
a.2) Os índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por profissional
devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da boa situação financeira
da mesma, de acordo com os seguintes critérios:
1 - O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo
Passivo Circulante):
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
2 - O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com
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Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
3 - O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do
Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):
ISG =
Ativo Total
.
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
a.3) Será habilitada a empresa que apresentar:
1. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0;
2. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0;
3. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0;
a.4) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere as empresas obrigadas a realizarem
Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 787/2007 da Receita Federal do Brasil,
poderão ser substituídos pela documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital SPED, devidamente acompanhada do Termo de Autenticação do livro digital do referido sistema
emitido pela Junta Comercial do Estado do domicílio do licitante;
a.5) As empresas constituídas a menos de 1 (um) ano ou no curso do próprio exercício, deverão
apresentar a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou Balanço de abertura, acompanhado do
Balancete de Verificação referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação,
apresentados na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório); com base nos
quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, comprovando a boa situação financeira nos
moldes da letra “a.2” deste item;
a.6) Na impossibilidade de extrair os índices na forma mencionada na letra “a.2”, para as
empresas acima referidas, a comprovação da boa situação financeira será feita mediante a
comprovação de Capital Social de, no mínimo, 10 % (dez por cento) do valor total estimado da
presente licitação;
a.7) Qualquer dos documentos referidos na letra “a” deste item, somente serão considerados válidos
na forma da lei se apresentados juntamente com a Certidão de Regularidade Profissional do técnico
responsável pela assinatura dos referidos documentos, expedidas pelo Conselho de Contabilidade da
sede da licitante;
b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de
entrega dos envelopes.
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c) Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta, equivalente a 1% (um por
cento) do valor proposto global no edital, com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de
apresentação das propostas em uma das modalidades: em dinheiro, seguro garantia, fiança bancária e
títulos da Dívida Pública, este último, devendo criteriosamente se dar na forma do Artigo 56, § 1º, I da
Lei 8.666/93.
c.1) No caso de opção pela “caução em dinheiro”, esta deverá ser efetuada através de
transferência/depósito na Conta do Município de São Bento.
c.2) No caso de opção pelo “título da dívida pública”, este deverá estar acompanhado de avaliação da
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de
resgate, taxa de atualização e condições de resgate.
c.3) Seguro-garantia: No caso da opção pelo “seguro-garantia” o mesmo será feito mediante entrega da
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País e em nome da Prefeitura Municipal
de São Bento -MA, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a
contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação
da Prefeitura Municipal de São Bento -MA. Deverá a apólice conter expressamente cláusula de
atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.
c.4) Fiança bancária: No caso de “fiança bancária”, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por
um banco localizado no Brasil, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil. Deverá a carta de
fiança bancária conter cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade
c.5) A garantia de manutenção da proposta, será liberada para as empresas licitantes no prazo de até 15
(quinze) dias úteis após esgotada a fase de julgamento das propostas de preços, exceto para a empresa
vencedora, onde está será liberada após a assinatura do contrato.
4.5.3. Relativa à Qualificação Técnica:
4.5.3.1. Certidão atualizada de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s)
junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA para os serviços
propostos, se as empresas licitantes forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente inscritas
no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado Maranhão,
em conformidade com o que dispõe a Lei N° 5.194 de 24/12/66, em consonância com o artigo 1° - Item
II da Resolução n° 413 de 27/06/97 do CONFEA.
4.5.3.2. No mínimo, 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório de que a empresa licitante executou obras compatíveis em quantidades, características
e prazos com o objeto da licitação;
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4.5.3.3. Comprovação, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA e
acompanhada do respectivo atestado fornecido pelo contratante dos serviços, devidamente registrada o
CREA, de que o responsável técnico da licitante já executou OBRAS de características técnicas similares
às do objeto da presente licitação;
4.5.3.4. Comprovante de que os profissionais detentores dos atestados de capacidade técnica citados no
item anterior são integrantes do quadro permanente da licitante na data da licitação;
4.5.3.4.1. A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser
demonstrada através de carteira de trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social,
registrado no CREA, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante no CREA, desde que nesta Certidão
conste o nome do profissional.
4.5.3.5. Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA não explicitar com clareza os
serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado,
devidamente registrado e reconhecido pelo CREA;
4.5.3.6. Deverão constar dos atestados de capacidade técnica, ou das certidões expedidas pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: data de início e término das OBRAS; local de execução; nome do
contratante e da CONTRATADA; nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números
de registros no CREA; especificações técnicas da obra e os quantitativos executados.
4.5.3.7. Não serão aceitos atestados de Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria
Técnica de OBRAS.
4.5.3.8. Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados
pela PROPONENTE para fins de comprovação de capacitação técnica, declarem que participarão,
permanentemente, a serviço da PROPONENTE, das OBRAS objeto desta licitação.
4.5.3.9. Declaração de que a empresa se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas,
previdenciárias e demais encargos, inclusive, acidentes de trabalho;
4.5.3.10. Declaração do profissional detentor do Atestado de Capacidade Técnica de que administrará
pessoal e diretamente os trabalhos objeto deste Edital e seus Anexos.
4.5.3.11. Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como
Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio
ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.
4.5.3.12. Declaração emitida pelo Município, por representante designado pela Secretaria de Obras de
que, pelo menos um dos Responsáveis Técnicos pela empresa, visitou o local onde serão desenvolvidos
os serviços, para constatar as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que
assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta Licitação, de conformidade
com as Especificações Técnicas dos mesmos, obrigando-se a executá-los no prazo previamente
estabelecido no presente Edital, conforme modelo apresentado no Anexo V – Declaração de Visita
ao Local, objeto desta TOMADA DE PREÇO, que deverá ser juntada à Documentação de Habilitação,
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nos termos do Inciso III do Artigo 30, da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993.
4.5.3.12.1.Esta Visita poderá ser agendada, junto à Comissão Permanente de Licitação através do email
cplsaobento@hotmail.com, no horário de funcionamento deste órgão de segunda à sexta-feira, no
horário das 08:00 às 12:00 hs.
4.5.3.13. Declaração em papel timbrado da empresa, informando que se compromete a apresentar, até a
assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que
autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos,
necessários a perfeita execução dos serviços constantes deste edital.
4.5.4. Relativa à Habilitação Trabalhista:
4.5.4.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débito trabalhista - CNDT, em conformidade com o disposto na
CLT com alterações da Lei nº 12.440/2011.
4.5.5. Outros Documentos:
4.5.5.1. Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do Estado domicílio da sede
da licitante, emitidas até 30 (trinta) dias da data de recebimento dos envelopes.
4.6. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos
exigidos para Habilitação. A Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
4.7. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
Habilitação, em forma legível e inequívoca, bem como o atendimento de esclarecimentos posteriores
solicitados pela Comissão.
4.8. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será
devolvida à proponente.
4.9. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da Proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão.
4.10. PROPOSTA DE PREÇOS – O Envelope Nº 02 deverá conter, em via única, Proposta datilografada
ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da Empresa, devidamente datada e assinada,
sem emendas e rasuras, com o seguinte conteúdo:
a) Razão social da empresa, número do CNPJ, endereço completo, número de telefone incluso o de
fax e celular, se houver, e-mail, bem como nome do banco, numero da conta e a respectiva agência
onde deseja receber seus créditos, caso seja vencedor. O CNPJ registrado na PROPOSTA deverá
ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasião do pagamento dos serviços.
b) Número da Tomada de Preço, Descrição do Objeto. Especificações do(s) serviços (s)
proposto(s), detalhados, de acordo com os elementos exigidos no ANEXO I do Edital.
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c) Descrição detalhada do item ofertado em conformidade com as especificações constantes do
Anexo I deste Edital, preço unitário em algarismo e valor total da proposta em algarismo e por
extenso, em Real (R$), com no máximo dois algarismos após a vírgula, já incluídos os lucros e todas
as despesas incidentes, essenciais para o serviço objeto desta Tomada de Preços, bem como
composição de custos unitários, BDI, Encargos Sociais.
d) Prazo de Validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.
e) A licitante deverá incluir nas propostas, todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
impostos, encargos sociais e quaisquer outras que possam influir direta e indiretamente no custo
de execução dos serviços.
f) Prazo de prestação de serviços será de 10 (dez) meses.
g) Data e assinatura do representante legal da empresa com identificação de seu nome abaixo da
assinatura.
4.11. Na simples apresentação da Proposta a licitante se submete a todas as cláusulas e condições deste
Edital. A Proposta uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a, caso seja vencedora, ao
cumprimento do seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissão, consoante dispõe o § 6º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.
4.12. Após a apresentação da Proposta, em nenhuma hipótese poderá a mesma ser alterada, seja quanto
ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificação dos seus termos
originais.
4.13. Na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da Proposta fica
automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.
4.14. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar
dubiedade, principalmente em relação a valores, e não se considerará também qualquer oferta de
vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.
5. DO PROCEDIMENTO
5.1. Julgamento da Habilitação
5.1.1.O julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope n.º 01, contendo a documentação relativa
à habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelas licitantes presentes e pelos Membros
da Comissão. Nessa mesma Reunião, a critério da Comissão, poderão ser analisados os documentos e
anunciado o resultado da habilitação ou designados dia, hora e local certos para a divulgação.
5.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará Habilitadas as licitantes que os
apresentarem na forma exigida neste Edital e Inabilitadas as que não atenderem a essas exigências.
5.1.3. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o conteúdo
ou a idoneidade dos documentos, não será causa de inabilitação.
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5.1.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas a Comissão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias
úteis para a apresentação de nova documentação, consoante dispõe o § 3º do artigo 48 da lei nº
8.666/93.
5.1.5. Do resultado da Habilitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato ou da lavratura da Ata.
5.1.6. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de recorrer do resultado da
Habilitação, o que constará em ata, procedendo-se então à abertura dos Envelopes n.º 02 das licitantes
habilitadas.
5.1.7. Às inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados, contendo as propostas, desde que não
tenha havido recurso, ou após seu julgamento.
5.1.8. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item anterior, a Comissão suspenderá a
sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escrito, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, às licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua
reabertura. Nessa hipótese, os Envelopes de n.º 02, devidamente fechados e rubricados pelas
presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da
Comissão.
5.1.9. Envelopes de Propostas das licitantes inabilitadas não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da Adjudicação, serão destruídos independentemente de notificação à interessada.
5.1.10. Ultrapassada a fase de Habilitação das concorrentes e abertas as Propostas, não cabe mais
desclassifica-las por motivo relacionado com a Habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou só
conhecido após o julgamento das propostas.
5.2. Julgamento das Propostas
5.2.1.Ultrapassada a fase de Habilitação, serão abertos os Envelopes de nº 02, divulgando a Comissão,
às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas participantes habilitadas, sendo as Propostas
rubricadas por estas e pelos Membros da Comissão.
5.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão convocar as licitantes para esclarecimentos
de qualquer natureza, que venham facilitar o seu entendimento.
5.2.3. O julgamento e classificação das Propostas serão feitos, pelo critério de Menor Preço Global,
entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste Edital, consoante dispõe o artigo
45, I, § 1º da Lei nº 8.666/93.
5.2.4. Será julgada desclassificada a Proposta que:
a) Não atender integralmente às exigências contidas neste Edital.
b) Apresentar preço superior ao valor máximo estabelecido neste Edital, ou manifestamente
inexeqüível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.
5.2.5. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso,
predominarão os últimos, independentemente de consulta à licitante.
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5.2.6. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o
disposto no parágrafo 2° do art. 3° da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.
5.2.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Comissão poderá fixar às licitantes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova Proposta.
5.2.8. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não afete o conteúdo
ou a idoneidade da Proposta não será causa de desclassificação.
5.2.9. Mediante publicação no Quadro de Aviso da Prefeitura, será colocado à disposição dos
interessados o resultado da Licitação, cabendo às licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data da publicação do aviso ou da intimação do ato.
6. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
6.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificação ou após o seu julgamento,
será feito relatório circunstanciado, cabendo à Comissão adjudicar o objeto da Licitação à vencedora,
submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado.
6.2. Homologada a Licitação, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar
o contrato, na forma da minuta, ANEXO VI deste Edital.
6.3. Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido no item 6.2, o titular do órgão interessado
convocará, segundo a ordem de classificação, outra licitante, se não preferir proceder à nova Licitação.
6.4. À licitante convocada, em substituição à primeira, será adjudicado o objeto da Licitação e com ela
será assinado o contrato, desde que aceite as mesmas condições da Proposta vencedora, inclusive
quanto ao preço, de acordo com o art. 64 da Lei n.º 8.666/93.
6.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o desatendimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a pena de suspensão
temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 02 (dois) anos, além da incidência de multa na ordem de 5% (cinco por cento) do valor
estimado do Contrato.
6.6. O titular do órgão interessado poderá revogar a Licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la de ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.
6.7. Constam da Minuta do Contrato que compõe o ANEXO VI, as condições e forma para a execução do
objeto ora licitado, tais como, recebimento e entrega dos serviços, pagamento, sanções, rescisão, e
demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte integrante deste Edital.
7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
7.1. Dos atos da Administração, decorrentes esta Licitação, cabem:
7.1.1.Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos
casos de:
a) habilitação ou inabilitação da licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulação ou revogação da licitação.
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d) rescisão do contrato.
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
7.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada
com o objeto da Licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
7.1.3. Pedido de reconsideração, de decisão do titular do órgão interessado, na hipótese do § 3º do Art.
87 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
7.2. O recurso será dirigido ao titular do órgão interessado por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação – CPL.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com base na Lei
8.666/93.
8.2. As licitantes deste processo, sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas, especificações
e detalhes que se comprometem a cumprir plenamente, independentemente de qualquer manifestação
escrita ou verbal.
8.3. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da lei,
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes.
No caso de licitante, o prazo será de 02 (dois) dias úteis, devendo a Comissão julgar e responder à
Impugnação em até 03 (três) dias úteis.
8.4. A Impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer Impugnação
fora do prazo estabelecido no § 2º do art. 41 da Lei n.º 8.666/93.
8.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, a licitante que o tendo aceitado sem
objeção, vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidade que o viciariam,
hipóteses em que tal comunicação não terá efeito recursal.
8.6. Constatada declaração ou documentação falsa, ou atos ou fatos que desabonem a idoneidade
financeira, técnica ou Administrativa da licitante, após inspeção da Comissão, a licitante será inabilitada
ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
8.7. Em qualquer fase desta Licitação é facultada à Comissão, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originalmente nas propostas.
8.8. As licitantes poderão obter informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame,
junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, através do email: cplsaobento@hotmail.com, ou na
Comissão Permanente de Licitações, situada na Praça da Matriz, n° 185, bairro Matriz cep 65.235-000,
São Bento-MA, no horário das 08:00 às 12:00, obedecendo aos seguintes critérios:
a) Não serão levados em consideração pela Comissão, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamações relativos ao Edital que não tenham sido formulados por escrito e devidamente
protocolados, ou por fax, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para recebimento
dos envelopes, ressalvado o disposto no § 2º do Art.41 da Lei n.º 8.666/93.
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b) Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais entre as partes.
c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos as demais firmas que
tenham adquirido o presente Edital.
8.9 As despesas para atender ao objeto desta Tomada de Preços ocorrerão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária:
02 09 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02 09 01 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviário
26 782 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura
782 26 782 0013 1011 0000 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminhos
396 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.501.00-001 001
397 10.000,00 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.501.00-001 001
398 420.000,00 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.700 .00-001 001
399 420.000,00 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.701.00-001 001
8.10. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de
Licitação – CPL, situada na Praça da Matriz, n° 185, bairro Matriz cep 65.235-000, São Bento-MA, no
horário das 08:00 às 12:00, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega
de 02 resmas de papel.
8.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia
do vencimento.
8.12. Não havendo expediente no dia marcado para o recebimento e abertura dos envelopes, ficará a
reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em
contrário da CPL.
8.12. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes Anexos:
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II – MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO
São Bento (MA), 02 de junho de 2022.
DANIEL SACRAMENTO DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE - CPL / São Bento (MA).
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TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2022 –CPL
ANEXO I
PROJETO BÁSICO
Em anexo
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TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2022 – CPL
ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
PARA REPRESENTANTE
São Bento, __ de _____ de 2022.
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
NESTA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº ___ / 2022 – CPL
O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa ___________________________,
vem, pela presente, informar a V. S.ª., que o Sr. ______________________________________________, Carteira de
Identidade nº ___________ é pessoa designada pela Empresa para representá-la perante essa Comissão,
inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da
Licitação em epígrafe.
Atenciosamente
(nome e assinatura do representante legal pela proponente, devidamente identificado)
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TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2022 – CPL
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº ___ / 2022 – CPL

O signatário da presente, para fins de participação na Tomada de Preço em referência,
em nome da Empresa _____________________ DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do
Art. 32 da Lei 8.666/93 que até esta data não há contra si, qualquer fato que a impeça de participar
desta licitação.
E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Local e data

(nome e assinatura do responsável legal pela proponente)
(em papel timbrado da Empresa, devidamente qualificado).
RG.........................CIC......................
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TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2022- CPL
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º___ / 2022 – CPL

.................................., inscrito no CNPJ n.º................, por intermédio de seu representante legal
o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da Carteira de Identidade n.º.................... e do CPF n.º
......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
.......................................
data
....................................................................
(representante legal)
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TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2022-CPL
ANEXO V
TERMO DE VISITA E VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro que o engenheiro ..........................................., CREA............. , representante da empresa
................................................ visitou, no dia ..... de ..................
de 2022, em companhia de
............................................. , os locais onde serão desenvolvidos os serviços objeto do Edital de Tomada de
Preços n.º _____/2022,constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e ao
ambiente onde os mesmos serão executados.

Local,

data.

Identificação e assinatura do responsável pela fiscalização de serviço do MUNICÍPIO

Identificação e assinatura do representante legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2022-CPL
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE
SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BENTO, E DE OUTRO LADO, A
EMPRESA ..........................................
Pelo presente instrumento de contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, de
um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO, sediada na Praça da Matriz, n° 185, bairro
Matriz cep 65.235-000, São Bento – Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº ............, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Titular, ........................., brasileiro, casado,
inscrito no CIC sob o nº .................., RG nº ........., residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado,
........................ , doravante denominada CONTRATADA, sediada à................., CNPJ nº................, neste ato
representada pelo Sr........................., brasileiro, CIC nº...................., residente e domiciliado nesta Cidade, têm
entre si, ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços, cuja lavratura foi regularmente
autorizada em despacho constante no Processo Administrativo nº 70/2022, da licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 02/2022-CPL e seus anexos, e ainda da proposta adjudicada que a este integram,
independentemente de transcrição, submetendo-se as parte às disposições constantes da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante às Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de obras de arte
corrente e roço lateral em estradas vicinais no Município de São Bento-MA, em conformidade com o
Anexo I do Edital, que passará a ser parte integrante deste instrumento, quando de sua assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos
documentos adiante enumerados colacionados ao Processo Administrativo nº 70/2022 e que são partes
integrantes deste instrumento, independente de transcrição:
a) Projeto Básico e respectivos anexos;
b) Edital da Tomada de Preços nº XXX/2022CPL;
c) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento da
licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituição Federal de 1988;
b) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07
de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
d) Edital do Tomada de Preços nº XXX/2022 – CPL;
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e) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.
3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste
Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas
contratuais.
3.3. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em
especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário,
atendidas as especificações fornecidas pelo CONTRATANTE nas respectivas Ordens de Serviço.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR ESTIMADO
5.1. O valor total estimado deste Contrato é de R$ ______ (_________________________), conforme Proposta de
Preços apresentada pela CONTRATADA.
5.2. No valor acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.3. A Administração não esta obrigada a utilizar toda a estimativa da Planilha, sendo assim, as Ordens
de Serviços serão emitidas de acordo com a necessidade do Órgão.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária
do exercício vigente:
02 09 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02 09 01 SEC MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviário
26 782 0013 Modernização e Melhoramento da Infraestrutura
782 26 782 0013 1011 0000 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais e Caminhos
396 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.501.00-001 001
397 10.000,00 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.501.00-001 001
398 420.000,00 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.700 .00-001 001
399 420.000,00 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.701.00-001 001
6.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
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7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com o teor do
art. 65, § 1º, da Lei Federal n° 8.666/1993.
7.1.1. Os acréscimos dos serviços deverão observar o percentual de até 25 % (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato.
7.1.2. As supressões deverão observar o percentual de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, podendo exceder este limite desde que celebrado acordo com a CONTRATADA,
conforme o caso, nos termos art. 65, § 2º, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.
8.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta)
meses, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que preenchidos os
requisitos abaixo enumerados de forma simultânea e autorizado formalmente pela autoridade
competente:
a) os serviços tenham sido prestados regularmente;
b) a CONTRATADA não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais de 3 (três) vezes, a
cada período de vigência deste Contrato;
c) o Município tenha interesse na continuidade dos serviços;
d) o valor deste Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
e) a CONTRATADA concorde com a prorrogação.
8.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
9.1. A CONTRATADA deverá observar o prazo de execução estabelecido em cada Cronograma FísicoFinanceiro apresentado na licitação, devendo iniciar os serviços no prazo de até 2(dois) dias úteis,
contado após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço;
9.1.1. O prazo de execução poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, observado o disposto no art. 57, §
1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
9.1.2. Caso ocorra uma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a
CONTRATADA deverá formalizar o pedido de prorrogação por meio de Relatório Técnico
circunstanciado, acompanhado de novo Cronograma Físico-Financeiro adaptado às novas condições
propostas.
9.1.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Administração até
5 (cinco) dias consecutivos antes da data do término do prazo de execução.
9.1.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como
inadimplemento contratual.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. Os serviços de engenharia serão prestados no Município de São Bento.
CLAÚSULA ONZE – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1. A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total dos serviços, observado o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, após a
assinatura deste Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades, conforme disposto no
art. 56 da Lei Federal no 8.666/1993:
a) caução em dinheiro;
b) títulos da dívida pública;
c) seguro-garantia; ou
d) fiança bancária.
11.1.1. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério do
CONTRATANTE.
11.1.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação da multa
moratória prevista na Cláusula Trinta deste Contrato.
11.1.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão deste
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de 12
(doze) meses.
11.3. A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conta específica com correção
monetária a ser informada pela Administração, em favor do CONTRATANTE.
11.4. A garantia em Títulos da Dívida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
11.5. A garantia na modalidade seguro-garantia deverá ser feita mediante entrega da competente
apólice emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de São Bento, cobrindo
o risco de quebra deste Contrato.
11.5.1. O seguro-garantia somente será aceito se contemplar todos os eventos indicados nas alíneas do
item 11.8, observada a legislação que rege a matéria.
11.6. A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil,
com cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.
11.7. O número deste Contrato Administrativo deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.
11.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento deste Contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução deste Contrato;
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c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA;
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
11.9. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
11.10. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital da
Tomada de Preços nº XXX/2022-CPL e das cláusulas contratuais.
11.11. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento da respectiva Notificação.
11.13. No caso de alteração do valor deste Contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros determinados nesta
Cláusula, observado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de assinatura do respectivo
Termo Aditivo.
11.14. A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais
devidamente atestadas pela Comissão de Fiscalização, quando do recebimento definitivo dos serviços.
11.15. Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste
Contrato;
b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência deste Contrato, caso a Comissão de
Fiscalização não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos
da comunicação.
11.16. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
a) caso fortuito ou força maior;
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administração;
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.
11.16.1. Caberá ao CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas “c” e “d”
do item 13.16, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administração.
11.16.2. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas no item 11.16.
CLÁUSULA DOZE – DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
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12.1. Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional ____________________
(identificar o nome, profissão e nº da identidade profissional), indicado na Documentação de
Habilitação da CONTRATADA, que deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no __________ (CREA ou CAU), referente aos serviços de engenharia contratados.
12.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e diretamente a
coordenação e acompanhamento dos serviços objeto deste Contrato.
12.3. A substituição do profissional, durante a execução do Contrato, será admitida:
a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável da
empresa, caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados e aceitos pela
Administração;
b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administração julgar que a atuação, permanência ou
comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes
ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por
escrito com as necessárias justificativas.
12.4. A CONTRATADA deverá apresentar currículo de outro profissional com qualificações equivalentes
ou superiores.
12.5. A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre qualquer
substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe.
CLÁUSULA TREZE – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
13.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de engenharia através de mão-de-obra qualificada,
com fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade,
qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância aos critérios de qualidade técnica, prazos,
custos e demais indicativos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na Proposta de Preços, no
Cronograma Físico-Financeiro Detalhado e neste Contrato.
13.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a Comissão de Fiscalização qualquer alteração
nas Relações dos Empregados, decorrentes de eventuais substituições ou mesmo de admissão de novos
empregados, considerando a análise dos dados pertinentes ao pagamento de salários e recolhimentos
dos encargos sociais e previdenciários.
13.3. A Comissão de Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer empregado cuja atuação,
permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à
execução dos serviços, fixando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado do recebimento da
Notificação.
13.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança no local de
prestação dos serviços, de acordo com as normas de segurança do trabalho.
13.5. Caso durante o desenvolvimento dos serviços ocorra atraso na execução, a CONTRATADA deverá
alocar recursos humanos para aumentar a produtividade, sendo que os custos decorrentes serão de sua
exclusiva responsabilidade não cabendo qualquer pleito ou reivindicação para aditivo de valor deste
Contrato.
CLÁUSULA QUATORZE – DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS
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14.1. A CONTRATADA assumirá a reponsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução dos serviços.
14.2. A conformidade dos materiais de consumo, equipamentos, ferramentas e insumos utilizados na
execução dos serviços deverá ser verificada pela Comissão de Fiscalização, de acordo com o
estabelecido no Projeto Básico e neste Contrato, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso
14.3. É vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mão, devendo ser empregados
materiais novos e originais na execução dos serviços, seguindo rigorosamente as especificações do
fabricante no ato de instalação/montagem ou operação/teste.
14.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o transporte e o manuseio dos materiais necessários
para a execução dos serviços, até a entrega e recebimento definitivo por parte da Comissão de
Fiscalização.
14.5. A Comissão de Fiscalização poderá solicitar amostra para análise de material específico, quando
julgar conveniente, de acordo com o seguinte procedimento previsto no Projeto Básico.
14.6. A Comissão de Fiscalização não tomará conhecimento de materiais que por ventura existam no
canteiro e que não tenham sido encaminhados à aprovação, de acordo com o procedimento ora
estabelecido.
14.6.1. A CONTRATADA deverá proceder à remoção destes materiais não aprovados, observado o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da Notificação emitida pela Secrtaria de
Infraestrutura devendo arcar com todos os custos decorrentes da remoção.
14.7. A CONTRATADA deverá realizar os ensaios, testes e demais provas de materiais empregados na
execução dos serviços, observados os métodos adequados preconizados nas normas da ABNT, quando
houver necessidade e for solicitado pela Secretaria de Administração, sem ônus para o CONTRATANTE.
14.8. A CONTRATADA deverá realizar controle tecnológico de materiais empregados na execução dos
serviços, respeitando as recomendações prescritas na norma brasileira, quando houver necessidade e
for solicitado Comissão de Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.
14.9. Os materiais provenientes de demolição ou desmontagem, reaproveitáveis ou não, deverão ser
removidos para os locais indicados pela Comissão de Fiscalização, sendo que ao término dos serviços a
CONTRATADA será responsável pela limpeza da área.
CLÁUSULA QUINZE – DAS CORREÇÕES DE SERVIÇOS IMPUGNADOS
15.1. A CONTRATADA deverá reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções
constatadas pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em
parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação.
15.2. A indicação de rejeição total/parcial dos serviços deverá ser expressamente indicada pela
Comissão de Fiscalização no Diário de Obras.
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS IMPUGNADOS
16.1. A CONTRATADA deverá reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos
considerados impróprios pela Comissão de Fiscalização, por sua conta e riscos, no todo ou em parte,
conforme conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação.
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16.2. A indicação de rejeição total/parcial dos materiais, ferramentas, equipamentos e insumos deverá
ser expressamente indicada pela Comissão de Fiscalização no Diário de Obras.
CLÁUSULA DEZESSETE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA, dentre outras obrigações definidas no Projeto Básico e neste Contrato, conforme
o caso e no que couber, obriga[-se a:
a) prestar os serviços de engenharia necessários à execução do objeto, com a disponibilização de
mão de obra qualificada, fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e
utensílios em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância aos critérios
de qualidade técnica, prazos e custos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na Proposta de
Preços e neste Contrato Administrativo;
b) iniciar a execução dos serviços mediante a apresentação da seguinte documentação obrigatória,
observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura deste Contrato,
conforme Cláusula Onze deste Contrato:
b.1) Comprovante de prestação da Garantia de execução, conforme Cláusula Onze deste Contrato;
b.2) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no __________ (CREA ou CAU),
referente aos serviços de engenharia contratados, constando como Responsável Técnico o
profissional indicado na Proposta de Preços;
b.3) CEI – Matrícula da obra no INSS;
b.4) Livro Diário de Obras;
b.5) licenças ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em
cumprimento à legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes;
c) observar o prazo de execução dos serviços estabelecido no Cronograma FísicoFinanceiro,devendo iniciar a execução dos serviços no prazo de 2(dois) dias úteis, contado do
recebimento da respectiva Ordem de Serviço;
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com o teor do art. 65, § 1º, da Lei
Federal nº 8.666/1993;
e) facilitar a ação da fiscalização na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos
que forem solicitados pelo CONTRATANTE;
f) apresentar, na primeira medição dos serviços, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos exigidos na Cláusula Doze:
f.1) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, RG e
CPF;
f.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS dos empregados admitidos para a execução
dos serviços, devidamente assinadas;
f.3) ASOS – Atestados de Saúde Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços;
f.4) Apólice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme
previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, regulado pelas Leis Federal nº
8.212/1991 e nº 8.213/1991.
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f.5) PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambientais, quando couber, conforme disposições
constantes na NR-9 do MTE;
f.6) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, quando couber, conforme
disposições constantes na NR-7 do MTE;
f.7) PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção,
quando couber e na hipótese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposições constantes
na NR-18 do MTE.
g) fornecer e manter 1 (um) livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências
diárias decorrentes do andamento dos serviços de engenharia, bem como especificados
detalhadamente os serviços em execução e registradas outras ocorrências julgadas necessárias ao
perfeito acompanhamento da execução dos serviços;
h) reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela Comissão de
Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e
condições fixados na respectiva Notificação;
i) reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados
impróprios pela Comissão de Fiscalização, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, conforme
prazo e condições fixados na respectiva Notificação;
j) comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social,
CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
k) comunicar a Comissão de Fiscalização, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha a interferir na execução dos serviços;
l) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
m) nomear preposto para representá-lo na execução deste Contrato, durante o período de vigência;
n) selecionar e preparar os empregados que irão prestar os serviços, com a devida assinatura da
CTPS, com as funções profissionais legalmente registradas;
o) identificar seus empregados por meio de crachás, com fotografia recente;
p) fornecer os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual
e coletivo) indispensáveis para a execução dos serviços, em quantidades compatíveis com o
número de pessoas empregadas;
q) manter o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, demissão e
outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente;
r) substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, observado o prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Notificação;
s) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à
execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora;
t) responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes,
indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público, sem qualquer solidariedade por parte do
CONTRATANTE;
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u) responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas inerentes ao
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados
com o objeto deste Contrato, sem qualquer solidariedade por parte do CONTRATANTE por
eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da
CONTRATADA, com referência as suas obrigações, não se transfere à Administração;
v) disponibilizar,a qualquer tempo,toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros,encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados como objeto deste
Contrato;
w) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do
trabalho;
x) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e
de segurança determinadas pelo CONTRATANTE;
y) instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e incêndios durante a execução dos
serviços;
z) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal súbito;
aa) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados
durante a execução deste Contrato;
bb) responsabilizar-se por todos os custas, emolumentos, despesas e honorários de possíveis Ações
trabalhistas, civis ou penais, relacionadas à execução deste Contrato, originariamente ou
vinculada por prevenção, conexão ou continência;
cc) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a
Administração por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de
empregadora e substituir a Administração no processo até o final do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenação;
dd) responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos e
ou prejuízos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Comissão de
Fiscalização;
ee) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções
para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros,observando o disposto na
legislação federal, estadual e municipal em vigor, em especial a Lei Federal nº 9.605, de
13/02/1998;
ff) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua ou de seus empregado s,
prepostos ou contratados;
gg) acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
hh) manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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ii)disponibilizar o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa contratada,
conforme o inciso XX do art. 43 da Portaria Interministerial nº 507 de 24 de novembro de 2011.
CLÁUSULA DEZOITO – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
18.1. O CONTRATANTE, dentre outras obrigações previstas no Projeto Básico e neste Contrato, obrigase a:
a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato por intermédio da Comissão de
Fiscalização;
b) emitir Ordens de Serviço;
c) analisar os materiais que serão utilizados nos serviços de engenharia, podendo solicitar amostras
quando se fizerem necessárias;
d) anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas;
e) notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou reconstruir os eventuais vícios,
defeitos ou incorreções constatadas nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em
parte, conforme respectiva Notificação;
f) notificar a CONTRATADA conforme o caso, para reparar ou substituir os materiais, ferramentas,
equipamentos e insumos considerados impróprios, por sua conta e risco, no todo ou em parte,
conforme respectiva Notificação;
g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
h) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços podendo
interromper imediatamente sua prestação, se for o caso;
i) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
j) solicitar aplicação de sanções e demais cominações legais ou rescisão deste Contrato, conforme o
caso, na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DEZENOVE– DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
19.1. Durante a vigência deste Contrato, a execução do objeto será fiscalizada e acompanhada pela
Comissão de Fiscalização, formada por no mínimo 3 (três)) servidores do quadro técnico da Secretaria
de Infraestrutura, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA sendo de sua
responsabilidade, dentre outras atribuições:
a) exigir fiel cumprimento deste Contrato e seus eventuais aditivos;
b) solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
c) verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação da Secretaria de Infraestrutura,
por meio do Gestor do Contrato;
d) zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
e) controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando
aqueles julgados não satisfatórios;
f) assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;
g) exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na
29

Fls. Nº_______________
Proc. Nº 70/2022______
Rubrica ______________

#UM NOVO TEMPO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
CNPJ nº 062142580001-77

execução do objeto licitado;
h) dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações;
i) verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo a melhoria dos
serviços dentro dos prazos previstos;
j) anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os
incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
k) estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução deste Contrato;
l) determinar a paralisação da execução deste Contrato quando, objetivamente, constatada uma
irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
m) emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou
daquilo que for produzido pela CONTRATADA;
n) conhecer detalhadamente este Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
o) levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de
correção;
p) indicar à Secretaria de Infrestrutura que efetue glosas de medição por serviço/obras mal
executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades à CONTRATADA em face do
inadimplemento das obrigações;
q) confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma FísicoFinanceiro pertinente à execução do objeto contratado.
29.2. A Comissão de Fiscalização deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no art. 67,
§§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
19.2.1. Os acontecimentos, instruções e demais comunicações deverão ser criteriosamente registrados
no livro Diário de Obras, nas Atas das Reuniões e/ou em outros documentos produzidos durante a
execução deste Contrato.
19.3. A Comissão de Fiscalização não terá nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os
empregados designados pela CONTRATADA para a execução dos serviços.
19.4. As medições serão formalizadas por meio de ‘Boletins de Medição’ contendo, no mínimo, planilha
com a relação de serviços efetivamente executados, quantidades, unidades, preços unitários, valor total
da medição, e registros fotográficos.
19.5. As instruções e demais comunicações da Comissão de Fiscalização, serão expedidas por escrito e
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
19.6. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos, em
conformidade com o art. 7º da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA VINTE– DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
20.1. O CONTRATANTE, por intermédio da Comissão de Fiscalização designada pela autoridade
competente, efetuará o recebimento dos serviços objeto deste Contrato, observando os seguintes
procedimentos:
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I. Recebimento Provisório: os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante verificação
concomitante quanto à conformidade e qualidade, de acordo com as especificações constantes
neste Projeto Básico e na Proposta de Preços da empresa, bem como atendimento das obrigações
estipuladas no Contrato;
II. Recebimento Definitivo: Os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação pela
Comissão de Fiscalização e consequente aceitação, mediante “ateste” dos serviços.
20.2. O Recebimento Definitivo será realizado pela Comissão de Fiscalização em até 02 (dois) dias úteis
após o recebimento provisório dos serviços.
20.3. Qualquer erro ou omissão na execução dos serviços obrigará a CONTRATADA a refazer, às suas
expensas, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, os serviços impugnados, observado o prazo a ser
estabelecido na respectiva Notificação.
20.4. O Recebimento Definitivo é condição indispensável para o pagamento dos serviços pertinentes à
última medição.
20.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o prazo de garantia previsto na
Cláusula Vinte e Um.
CLÁUSULA VINTE E UM – DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS/OBRA
21.1. A garantia dos serviços/obra será de 02 (dois) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 73, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c art. 618 do Código Civil Brasileiro.
21.1.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA responderá pela qualidade e segurança dos
serviços/obra, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se
apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.
CLÁUSULA VINTE E DOIS – DO PAGAMENTO
22.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos serviços, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada
dos seguintes documentos:
I. Ordens de Serviço emitidas no mês anterior;
II. Relatório de serviços executados, contendo Planilha com a indicação das quantidades e preços,
respectivos períodos de execução e valor total mensal;
III. Certidões e documentos de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista:
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
referente às contribuições previdenciárias e as de terceiros;
b) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
c) Certidões Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrição na Dívida Ativa, emitidas pela Fazenda
Estadual;
d) Certidões Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrição na Dívida Ativa, emitidas pela Fazenda
Municipal;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
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f) Declaração Formal da CONTRATADA de que está cumprindo integralmente todas as obrigações
trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste Contrato, de acordo com o disposto no art. 71 da
Lei Federal nº 8.666/1993;
g) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for
realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste Contrato,
referente ao mês anterior ao do pagamento;
h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for
realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste Contrato,
referente ao mês anterior ao do pagamento;
i) comprovante de recolhimento do PIS e do ISS, quando for o caso, observado o prazo de até 20
(vinte) dias consecutivos após o recolhimento destes encargos.
22.2. A solicitação de primeira medição dos serviços, deverá também ser instruída com os seguintes
documentos pertinentes às obrigações trabalhistas:
a) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, RG e CPF;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS dos empregados admitidos para a execução dos
serviços, devidamente assinadas;
c) ASOS – Atestados de Saúde Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que prestarão os
serviços;
d) Apólice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme previsto
no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, regulado pelas Leis Federal nº 8.212/1991 e nº
8.213/1991.
e) PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambientais, quando couber, conforme disposições
constantes na NR-9 do MTE;
f) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, quando couber, conforme
disposições constantes na NR-7 do MTE;
g) PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção,
quando couber e na hipótese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposições constantes na
NR-18 do MTE.
22.3. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, observado o prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, contado da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura efetuado pela Comissão de Fiscalização.
22.4. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização, que também deverá
conferir toda a documentação constante no item 22.1 e 22.2.
22.5. Em caso de equívoco na Nota Fiscal, ausência, validade expirada ou qualquer outra irregularidade
identificada nos documentos indicados nos itens 22.1 e 22.2, a Comissão de Fiscalização irá notificar a
CONTRATADA para apresentação de novo documento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a reapresentação do documento, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
22.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, diretamente na Conta Corrente indicada
pela CONTRATADA.
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22.7. O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços
não tiverem sido prestados de acordo com as especificações estabelecidas e aceitas.
22.8. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA.
22.9. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não tenha sido
ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA, e esta tenha cumprido integralmente as
obrigações contratuais, o CONTRATANTE fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a
data de sua liquidação, observada a correção monetária
CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DAS ALTERAÇÕES
23.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, desde
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DO REAJUSTE
24.1. Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos índices utilizados pelo DNIT, para o
setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano do
mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do
ART. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01.
Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:
R=V [I−Io ]
Io
Onde:
R = Valor do reajuste procurado.
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados.
Io = Índice inicial – correspondente ao mês da entrega da proposta.
I = Índice final – correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.
24.2. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13º mês após a data-limite da apresentação da proposta
de preços, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá
fixo por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses.
24.3. A data base de referência da Proposta de Preços será a data de apresentação da Proposta de
Preços, e os possíveis reajustes, calculados a partir desta.
24.4. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
24.5. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato sem
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
24.6. Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que
compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT N o 02/2002 de 09/09/2002.
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24.7. Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
24.8. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
24.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
24.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente.
24.11. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
24.12. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da
CONTRATADA, nos termos desta Cláusula.
24.13. O reajuste poderá ser formalizado por meio de Apostilamento ao presente Contrato vigente.
CLÁUSULA VINTE E CINCO – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
25.1. Os preços unitários e o saldo deste Contrato poderão ser revistos para assegurar o equilíbrio
econômico-financeiro, considerando a relação de equivalência formada pelo conjunto dos encargos
impostos pela Administração e pela remuneração proposta pela CONTRATADA, a teor do disposto no
art. 37, XXI, da Constituição Federal.
25.1.1. O pedido de Revisão poderá ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de vigência
deste Contrato.
25.2. A revisão tem por finalidade restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, nas seguintes
hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993:
a) sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado;
b) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.
25.3. A CONTRATADA deverá encaminhar a Comissão de Fiscalização o pedido de Revisão com as
devidas justificativas, acompanhado de documentação que comprove a ocorrência de uma das hipóteses
indicadas no item anterior e de Planilha Orçamentária que demonstre a defasagem de preços
ensejadora do desequilíbrio deste Contrato.
25.4. A Administração deverá examinar a situação originária, à época da apresentação da Proposta de
Preços, e a situação posterior constante no pedido da CONTRATADA, podendo solicitar documentos
adicionais.
25.5. O CONTRATANTE recusará o pedido de Revisão diante das seguintes situações:
a) ausência de elevação dos encargos;
b) ocorrência do evento anterior à formulação da Proposta;
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c) ausência de nexo causal entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos;
d) culpa exclusiva da CONTRATADA pela majoração de seus encargos.
25.6. A Revisão do Contrato será formalizada mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA VINTE E SEIS – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
26.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem
como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções
administrativas cabíveis.
CLÁUSULA VINTE E SETE – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL
27.1. A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a execução do objeto
deste Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo
de obrigação trabalhista, social, previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE.
27.1.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, social,
previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste Contrato, não transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a
regularização e a execução dos serviços de engenharia.
CLÁUSULA VINTE E OITO – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
28.1. No caso de inexecução, total ou parcial, dos serviços contratados, o CONTRATANTE poderá,
garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as sanções administrativas previstas na Lei Federal
nº 8.666/1993.
28.2. O atraso injustificado na entrega da garantia, na reposição da garantia utilizada total ou
parcialmente ou na apresentação da garantia ajustada às alterações de valor ou de prazo, obrigações
estabelecidas na Cláusula Treze deste Contrato, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa
moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, até o
limite de 2% (dois por cento).
28.3. O atraso injustificado na entrega de documentos exigidos na Cláusula Onze deste Contrato
sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento),
incidente sobre o valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento).
28.4. O atraso injustificado no início da execução dos serviços de engenharia, considerando o prazo de
até 2 (dois) dias úteis contado do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, sujeitará a
CONTRATADA à aplicação de multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente
sobre o valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento).
28.5. O atraso injustificado na conclusão dos serviços de engenharia, considerando o prazo previsto no
Cronograma de Execução vinculado à respectiva Ordem de Serviço, sujeitará a CONTRATADA à
aplicação de multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total
do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento).
28.6 Além das multas aludidas nos itens anteriores, o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes
sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial
deste Contrato, com descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas, sobretudo
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quanto às obrigações e encargos previdenciários, sociais e trabalhistas, podendo culminar em rescisão
contratual:
a) advertência;
b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
28.7. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea ‘b’.
28.8. O não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem
como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, serão consideradas faltas
graves, compreendida como falha na execução deste Contrato, que poderá dar ensejo a sua rescisão, sem
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de inidôneo.
28.8.1. O CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não
identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
28.9. Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
28.10. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela Administração.
28.11. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
28.12. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em
situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão
contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais.
CLÁUSULA VINTE E NOVE– DA RESCISÃO
29.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 79 da Lei Federal n°
8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas na Cláusula anterior.
29.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
29.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
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29.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos
pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.
CLÁUSULA TRINTA – DAS COMUNICAÇÕES
25.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito deste Contrato, só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação,
não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA TRINTA E UM – DA PUBLICAÇÃO
31.1. O resumo deste Contrato, assim como os respectivos aditamentos, serão publicados pelo
CONTRATANTE na imprensa oficial, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n°
8.666/1993.
CLÁUSULA TRINTA E DOIS – DO FORO
35.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de São Bento, Estado do Maranhão, para dirimir
toda e qualquer questão que derivar deste Contrato.
Nada mais havendo a tratar, as partes assinam o presente Contrato, na presença das testemunhas abaixo
declinadas, em 03 (três) vias Bde igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os
efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.
São Bento - MA,

de

de 2022.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
_____________________
CPF Nº
_____________________
CPF Nº
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