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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019-CPL/PMR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR 
 

 
Razão Social:_____________________________________________________________________ 
 
CNPJ/CPF:_______________________________________________________________________ 
 
Endereço:________________________________________________________________________ 
 
Bairro:___________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________________________________________ Estado:_______________________ 
 
E-Mail:___________________________________________________________________________ 
 
Telefone: _________________________________ Fax: ___________________________________ 
 
Celular:__________________________________________________________________________ 
 
Responsável pela Empresa:__________________________________________________________ 
 

Recebemos, por meio do sítio http://www.riachão.ma.gov.br/, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _____________________________ ,_________  de  _________________  de 2019. 
 

__________________________________________ 
Assinatura 

 

 
Senhor Licitante, 

 
Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o Recibo de Retirada do 

Edital e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação-CPL pelo e-mail: 
cpl.pmr17@hotmail.com. 
 

A não remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 
 

Greysson da Silva Carvalho 
Presidente da CPL 

 
 

ACOMPANHE ESTA LICITAÇÃO E SEUS ATOS NA INTERNET PELO SÍTIO 
 http://www.riachao.ma.gov.br  

 

http://www.riachao.ma.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA. 
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. 
MINUTA DE EDITAL N.º 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR   
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019.         
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
instituída pela Portaria nº 10/2019, torna publico que receberá proposta para fins de participação da 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, na forma execução indireta sob regime empreitada Por 
Preço Global, regida pela Lei N.º 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, a realizar-se no dia 20 de 
Setembro de 2019 as 09h:00m no Prédio da Prefeitura Municipal de Riachão-MA, sito à Praça Nossa 
Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão - MA, onde serão recebidos os envelopes com a 
documentação para habilitação preliminar e proposta de preços, para a obra, objeto deste Edital. 
 

As regras da Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018 só se aplicam para documentação 
de credenciamento e habilitação referente as pessoas físicas. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

1.1. As licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste Edital e seus 
anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessão, desde que não interfira de modo a perturbar 
ou impedir a realização dos trabalhos. 

1.2. Este Edital poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura 
Municipal de Riachão, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 8:00h às 12:00h. 

1.3. O Edital encontra-se também disponível no site da Prefeitura Municipal de Riachão 
http://www.riachão.ma.gov.br na opção ―Transparência/Licitações‖, somente para consulta dos 
interessados. 

1.4. Ao adquirir cópia do Edital pelo site, o interessado deverá preencher o Recibo de Retirada de 
Edital, no qual consta os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço completo da sede da 
empresa, e-mail, telefone, fax, celular e nome do responsável pela empresa e depositar o valor do 
Edital na conta da Prefeitura Municipal de Riachão - MA. 

1.4.1. O Recibo de Retirada de Edital deverá ser enviado para o e-mail 
cpl.pmr17@hotmail.com. A não remessa do recibo exime o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

1.4.2. Os interessados deverão ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de 
reputar-se válida a notificação encaminhada ao e-mail anteriormente fornecido, constante no 
Recibo de Retirada de Edital. 

1.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subsequente, salvo comunicação em contrário. 
 
02 – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 
2.1 – A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa para Construção da Academia 
– Polo de Mobilidade Básica no Município de Riachão - MA, conforme Anexos do Edital e projeto. 
 

http://www.riachão.ma.gov.br/
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Valor Estimado: R$ 81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais). 
 
2.2 – CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.3 – As empresas cadastradas no ramo pertinente ao objeto na Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, ou em outro órgão da Administração pública Federal ou de outros Estados ou ainda, quando não 
sejam cadastradas em nenhum órgão público, que atenda perante da Comissão até o terceiro dia útil 
anterior à data do recebimento dos envelopes, a todas as condições exigíveis para cadastramento na 
forma dos artigos 28 e 29, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
 
03 – IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1. Que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 
falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;  
 
3.2. Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas controladas, 
coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;  
 
3.3. Que se apresentem na qualidade de subcontratadas;  
 
3.4. Que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos do 
Município de RIACHÃO - MA;  
 
3.5. Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Município de RIACHÃO/MA, 
conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
3.6. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, conforme art. 87, inciso 
IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
3.7.  Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  
 
3.8. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 
em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;  
 
3.9. Enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
3.10. j) proibida de participar de licitação, tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras 
e serviços, concessão de serviços públicos, na administração pública federal, estadual, municipal e do 
Distrito Federal, bem como em entidades da administração indireta, por prazo não inferior a 5 (cinco) 
anos, em razão de pena por prática de infração da ordem econômica, de acordo com o artigo 38, inciso 
II, da Lei Federal nº 12.529/2011 (Lei Antitruste); 
 
3.11. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
3.12. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
 
3.13. proibida de contratar com o Poder Público por ato de improbidade, com decorrente inclusão no 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade-CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, nos termos do artigo 12, da 
Lei Federal nº 8.429/1992; 
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4. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO. 
 
4.1. Os representantes legais deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo, obrigatoriamente, 

no ato de entrega dos envelopes, sendo que a documentação constante deste item do edital 
deverá vir fora dos envelopes, conforme abaixo: 

 
4.1.1. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar cópia 

da Cédula de Identidade ou documento equivalente, o Estatuto ou Contrato Social 
juntamente com a(s) alteração(ões) que comprovem sua capacidade de representante 
legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de 
obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada 
cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. Apresentar a certidão 
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ atualizado. 

 
4.1.2.  PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público 

ou Particular de Mandato (procuração ou carta credencial, conforme Anexo II), 
outorgando expressamente poderes para emitir proposta de preços, emitir declarações, 
receber intimação, interpor recurso e renunciar a sua interposição, assinar contrato, 
assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
licitante. Deverá apresentar ainda, cópia da Cédula de Identidade ou documento 
equivalente que possua foto do representa legal da empresa e do procurador. 
Apresentar a certidão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ atualizado. 

 
4.1.3.  Declaração de Enquadramento e/ou Reenquadramento e/ou Certidão Específica emitida 

pela Junta Comercial da sede do licitante para fins de comprovação de que é 
Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP ou Microempreendedor Individual-
MEI, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006. 

 
4.2. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o item 

4.1.1 ou 4.1.2, quando for o caso, não excluirão a licitante do certame, mas impedirão o 
representante de se manifestar e responder pelo Licitante, e de praticar qualquer outro ato 
inerente a este certame. 

 
4.3. A licitante que não apresentar a documentação ao que se refere o item 4.1.3 no ato do 

credenciamento decairá do direito de posteriormente se declarar microempresa e empresa de 
pequeno porte, perdendo automaticamente os direitos que lhe conferem a lei complementar 
123/2006. 

 
4.4. O representante legal ou procurador da licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por 

outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a restrição constante do 
item 4.5. 

 
4.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
 

4.6. Antes de concluir o credenciamento, a licitante deverá apresentar a CPL, com o intuito de verificar o 
eventual descumprimento de condições de participação os seguintes documentos: 

a) A certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, referente à: Cadastro de 
Licitantes Inidôneas; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, emitidas no site do Tribunal de Contas da 
União – TCU); 
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4.6.1. A consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade-CNIAI será realizada em nome das pessoas jurídicas licitantes 
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei Federal nº 8.429/1992, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 

4.6.2. Constatada a existência de sanção, o Presidente da CPL poderá excluir o licitante por falta de 
condição de participação nesta licitação. 

4.6.3. As certidões necessárias para credenciamento e habilitação valerão no prazo 
estipulado no corpo do documento; as certidões que não constar prazo de 
validade, serão consideradas válidas pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos a conta 
da data de emissão á abertura do certame licitatório. 

 
4.7. Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, Anexo – III. 
 
4.8. Encerrada a fase do credenciamento, não será aceito a participação de mais nenhuma empresa e 
serão recebidos os Envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Proposta de Preços. 
 
5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
 
5.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação de habilitação e proposta de preços no dia, 
hora e local citado no preâmbulo deste Edital, em dois envelopes fechados e invioláveis, em cuja parte 
externa, além da razão social e endereço, estejam escrito: 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro – Riachão – MA. 
TOMADA DE PREÇO Nº ___/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019. 
Envelope “01” – documentação de Habilitação 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro – Riachão – MA. 
TOMADA DE PREÇO Nº ____/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019. 
Envelope “02” – Proposta de Preços 
 
5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: O envelope nº 01 deverá conter, em via única, 
obrigatoriamente, em original ou cópia previamente autenticada por cartório ou por servidor da 
Comissão Permanente de Licitação. A autenticação de documentos por membros da Comissão 
Permanente de Licitação ocorrerá até 0:30 (trinta) minutos antes do horário de abertura. Segue a 
documentação seguinte: 
 

5.2.1 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

a) Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, 
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
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d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.2.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da licitante, incluindo 
o INSS, mediante a: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União; 

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

d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

d.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma 
única certidão, e nela não constar expressamente essa informação, o Presidente da CPL 
poderá diligenciar para dirimir eventuais dúvidas. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
mediante: 

e.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e TLVF); 

e.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

e.3) Quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentação de uma 
única certidão, e nela não constar expressamente essa informação, o Presidente da CPL 
poderá diligenciar para dirimir eventuais dúvidas. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, 
mediante a: 

f.1) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a: 

g.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT 

h) Declaração de Cumprimento do Artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988: 

h.1) 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 artigo 
27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993, podendo ser utilizado o modelo no ANEXO V 
deste Edital. 

5.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, da sede da empresa; 
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b) Comprovação da empresa possuir como seu Responsável Técnico, 01 (um) Engenheiro 
Civil, no mínimo, detentor de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, acompanhado 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT, demonstrando que tenha executado 
serviço relativo, com características técnicas similares às do objeto do presente Edital. 

b.1) A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS ou da Ficha de Registro de 
Empregados-FRE que demonstre a identificação do profissional, com o visto do 
Ministério do Trabalho-MT ou mediante Certidão do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou 
Contrato de Prestação de Serviços registrado na Certidão do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA da região competente, em que conste o profissional 
como Responsável Técnico. 

b.2) Quando o Responsável Técnico indicado for dirigente ou sócio da licitante, tal 
comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA devidamente atualizada. 

b.3) Em caso de não comprovação de vínculo empregatício, o licitante poderá 
apresentar, em substituição, uma Declaração de Contratação Futura, declarando que o 
Responsável Técnico será futuramente contratado pela empresa. A Declaração deverá 
ser assinada conjuntamente pelo Representante Legal do licitante e pelo Responsável 
Técnico indicado e cujo vínculo será posteriormente comprovado. 

b.4) É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico por mais de uma 
empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

c) Atestado de Capacidade Técnica, referente à execução de serviços relativos, com 
características técnicas similares às do objeto do presente Edital, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente averbado pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia-CREA, em nome da empresa licitante ou do seu responsável 
técnico, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico-CAT, com a comprovação 
de vínculo empregatício. 

d) Declaração Formal indicando o Responsável Técnico que se responsabilizará pela 
execução dos serviços, com nome, profissão, RG, CPF e número do Registro Profissional; 

d.1) O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 
deverá ser o responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam 
o objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE; 

e) Não serão aceitos Certidões de Acervo Técnico-CAT ou Atestados de Projeto, 
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de 
Obras. 

f) Declaração de Realização de Visita Técnica: 

f.1) Declaração que realizou visita técnica no município de Riachão-MA que serão 
contemplados com a construção da Academia da Saúde, relacionada no Projeto 
Básico, e tomou pleno conhecimento das condições existentes neste local onde serão 
desenvolvidos os trabalhos. 

f.2) As empresas que optarem pela realização da visita no município de Riachão-MA, 
deverão apresentar a Declaração de Realização de Visita Técnica, de acordo com o 
modelo no ANEXO deste Edital. 

g) Declaração de Responsabilidade por Renúncia à Visita Técnica: 
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g.1) Declaração que declinou da realização da visita técnica ao Municipio de Riachão 
que será contemplados com a construção da Academia da Saúde, relacionada no 
Projeto Básico, assumindo incondicionalmente a responsabilidade de executar os 
serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital; 

g.2) As empresas que optarem pela não realização da visita ao município de Riachão, 
deverão apresentar a Declaração de Responsabilidade por Renúncia à Visita Técnica, 
de acordo com o modelo no ANEXO deste Edital. 

g.3) A empresa que optar pela não realização da visita ao município de Riachão, caso 
CONTRATADA, não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das 
condições existentes neste local onde serão desenvolvidos os trabalhos, ou outros 
aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de desconhecimento 
das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades inerentes 
à execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades. 

5.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, com o 
objetivo de comprovar a boa situação financeira da empresa, avaliada pelo Índice de 
Liquidez Geral-ILG e Índice de Liquidez Corrente-ILC os quais deverão ser iguais ou 
maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas: 
 

Índice de Liquidez Corrente-ILC = 
Ativo Circulante-AC 

>= 1 
Passivo Circulante-PC 

 

Índice de Liquidez Geral-ILG = 

Ativo Circulante-AC + 
Realizável a Longo Prazo-RLP 

>= 1 
Passivo Circulante-PC + 
Exigível a Longo Prazo-ELP 

 

a.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em Memorial de Cálculos juntado 
ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis. Caso o Memorial não seja 
apresentado, o Presidente da CPL se reserva o direito de efetuar os cálculos; 

a.2) A licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM nos Índice de Liquidez Geral-
ILG e Índice de Liquidez Corrente-ILC deverá comprovar Capital Social ou Patrimônio 
Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo estimado para 
os itens ofertados; 

a.3) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, 
a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente 
registrada na Junta Comercial em que o Balanço for registrado; 

a.4) As empresas constituídas no exercício social em curso, em substituição ao Balanço 
Patrimonial, deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

a.5) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis assim apresentados: 

a.5.1) Publicados em Diário Oficial; ou 

a.5.2) Publicados em jornal de grande circulação; ou 

a.5.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou 

a.5.4) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e 
de Encerramento. 
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a.6) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por 
contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC; 

a.7) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-
calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/1995, deverá 
apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Caixa; 

a.8) As pessoas jurídicas obrigadas à Escrituração Contábil Digital-ECD deverão 
apresentar o Balanço Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro 
Contábil Digital, acompanhado do Recibo de Entrega. Estes documentos deverão ser 
impressos diretamente do Sistema Público de Escrituração Digital-SPED. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 30 (trinta) dias 
consecutivos de antecedência da data de apresentação da Proposta de Preço, quando não 
vier expresso o prazo de validade. 

c) Alvará de Licença e funcionamento do domicilio ou sede da Licitante. 

d) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da Licitante. 

e) Certidão Específica da Junta Comercial do Estado do domicilio ou sede da Licitante. 

f) Certificado de registro cadastral de fornecedores com a Prefeitura Municipal de 
Riachão-MA, dentro do prazo de validade. 

 
5.2.5. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 
2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante; 
 
5.2.6. Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal: 
Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Decreto 
nº 4.358/02; 
 
5.2.7. Declaração de submissão aos termos deste Edital e seus Anexos; 
 

5.3  É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à 
habilitação. 

5.4 As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, quando produzidos pela 
própria licitante, deverão estar emitidas em papel timbrado e conter data, identificação e 
assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal. 

5.5 É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas pelas 
licitantes cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma 
especifica. 

5.6 O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, indicado nos documentos da 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente 
vai executar o objeto da presente licitação, com exceção dos seguintes documentos: 

 
5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser concedida a prorrogação do prazo para a apresentação dos 
documentos exigidos. 
 
5.8. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será 
devolvida ao licitante. 
 

5.9 DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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5.9.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado 
da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas 
pelo representante legal ou procurador da licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de 
apresentação obrigatória: 

a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razão social da empresa, número do CNPJ, 
endereço completo, fone/fax/celular, e-mail, banco, número da conta e a respectiva agência), 
nome completo do responsável pela assinatura do Contrato Administrativo, com indicação do 
cargo na empresa, CPF e RG, prazo de validade da Proposta, prazo de execução, valor global 
da Proposta, expresso em algarismo e por extenso, em conformidade com as especificações 
previstas no Projeto Básico, de acordo com o modelo constante no ANEXO IV deste Edital; 

a.1) serão aceitos preços em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais após 
a vírgula, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995; 

a.2) o CNPJ registrado na Carta-Proposta deverá ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por 
ocasião do pagamento do objeto contratado; 

b) Planilha Orçamentária com a descrição detalhada dos ITENS cotados, de acordo com as 
especificações constantes do Projeto Básico, ANEXO I deste Edital, com a indicação da 
unidade, quantidade, preço unitário e total do ITEM, em algarismo, em moeda corrente 
nacional; 

b.1) As empresas licitantes deverão apresentar a Planilha Orçamentária também em CD ou 
DVD no formato EXCEL, objetivando celeridade nos procedimentos da análise técnica das 
propostas de preços na fase de julgamento e classificação. 

b.2) serão aceitos preços em moeda corrente nacional com até 2 (duas) casas decimais após 
a vírgula, conforme dispõe a Lei Federal nº 9.069/1995; 

b.3) Havendo discrepância nos preços propostos, prevalecerá o preço unitário do ITEM, 
cabendo ao Presidente da CPL a correção do valor da Proposta; 

b.3.1) para fins do disposto na alínea b.3 o cálculo do valor global da Proposta dar-se-á 
pela somatória dos preços unitários dos ITENS da Proposta, multiplicados por suas 
respectivas quantidades; 

b.4) Os valores unitário, total e o valor global propostos não poderão ser superiores aos 
valores unitários e total máximos estimados pela Prefeitura Municipal de Riachão, 
constantes do Projeto Básico, ANEXO I deste Edital; 

c) Planilha de Composição de Preços Unitários por item ofertado, em conformidade com a 
Planilha Orçamentária, constando unidades e insumos com respectivos consumos, 
discriminando os percentuais de Benefício e Despesas Indiretas-BDI e encargos sociais 
aplicados; 

c.1) A Proposta deverá contemplar o salário normativo da Categoria de acordo com a 
Convenção Coletiva de Trabalho vigente; 

c.2) Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de 
acordo com a especificação técnica. 

c.3) Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem 
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos; 

c.4) Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar 
considerados em item específico, Benefício e Despesas Indiretas-BDI; 
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c.5) A ausência de preços na Planilha de Composição de Preços Unitários implicará na 
desclassificação da Proposta da licitante; 

d) Cronograma Físico-Financeiro compatível com a obra, com a discriminação dos itens de 
serviço e periodicidade mensal, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, 
observado o Cronograma Físico-Financeiro que integra este Projeto Básico; 

d.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e constantes no Cronograma Físico-Financeiro deste documento; 

e) Curva ABC de Serviços, em modelo próprio da licitante, desde que contenha todas as 
informações pertinentes; 

f) Planilha de Composição de Encargos Trabalhistas e Sociais com no máximo 02 (duas) 
casas decimais após a vírgula; 

f.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e atenda a legislação vigente; 

g) Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas-BDI, com no máximo duas 
casas decimais após a vírgula; 

g.1) A licitante poderá utilizar modelo próprio, desde que contenha todas as informações 
pertinentes e atenda a legislação vigente; 

g.2) A composição de Benefício e Despesas Indiretas-BDI deverá observar a Súmula nº 
254/2010-TCU que estabelece que o Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL não se consubstanciam em despesas 
indiretas passíveis de inclusão do Benefício e Despesas Indiretas-BDI. Os tributos Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL não 
deverão integrar o cálculo do Benefício e Despesas Indiretas-BDI, nem tampouco a planilha 
de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalíssima; 

g.3) Os itens ‗Administração Local‘ e ‗Custos com Mobilização/Desmobilização‘ devem 
compor a Planilha Orçamentária dos custos diretos, não sendo permitido inclusão na 
composição de Benefício e Despesas Indiretas-BDI, conforme entendimento pacificado do 
Tribunal de Contas da União-TCU; 

g.4) Os documentos exigidos nas alíneas “b” a “g” acima elencados deverão, 
necessariamente, ser assinados pelo representante legal da licitante e pelo Engenheiro 
Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, 
com identificação e número do seu registro, nos termos dos artigos 7° e 14, da Lei Federal nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e da Resolução nº 282, de 24 de agosto de 1983, do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA. A Carta-Proposta deverá ser 
assinada pelo representante legal da empresa licitante. 

h) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar 
da data da sessão de abertura dos Envelopes; 

i) Prazo de execução: não superior a 04 (Quatro) dias consecutivos, contados a partir da data 
da assinatura da Ordem de Serviço; 

j) Prazo de início de execução: não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
da assinatura da Ordem de Serviço; 

k) Data e assinatura do representante legal da licitante com sua qualificação e identificação do 
nome abaixo da assinatura. 

5.10 Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas 
e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Tomada de 
Preço. 
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5.10.1 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o objeto 
desta Tomada de Preço, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Riachão. 

5.10.2 Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão considerados 
como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da proposta por 
preço inexequível. Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo 
a licitante vencedora fornecer os materiais sem ônus adicionais. 

5.11 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; 

5.11.1 O Presidente da CPL poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no 
valor unitário, e poderá incluir o preço global da proposta, se faltar; 

5.11.2 A falta de data, rubrica e/ou assinatura na Proposta de Preços poderá ser suprida pelo 
representante legal, presente na sessão pública, com poderes para esse fim; 

5.11.3 Caso o Prazo de Validade da Proposta, Prazo de Execução e o Prazo de Início de 
Execução sejam omitidos na Proposta de Preços, o Presidente da CPL entenderá como sendo 
igual aos previstos no Edital; 

5.11.4 Caso a descrição do objeto seja parcialmente omitida na Proposta de Preços, o Presidente da 
CPL entenderá como sendo igual ao previsto no Projeto Básico. 

5.12 A apresentação da Proposta de Preços implica para a licitante a observância dos preceitos 
legais em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

5.13 Decorridos o prazo de validade da Proposta, sem emissão da Nota de Empenho e convocação 
para a assinatura do Contrato Administrativo, as licitantes ficam liberadas dos compromissos 
assumidos, podendo a Prefeitura Municipal de Riachão solicitar a prorrogação do prazo de 
validade por mais 60 (sessenta) dias consecutivos. 

5.13.1 A licitante poderá recusar ou aceitar o pedido de prorrogação, entretanto, no caso de 
concordância, a Proposta de Preços não poderá ser modificada. 

5.14 A Prefeitura Municipal de Riachão poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores 
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos. 

5.15 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preço, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

5.16 Não se admitirá Proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços praticados no mercado. 

5.17 Não serão aceitos Propostas com valor global ou unitário superiores ao estimado ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 

5.17.1 Considerar-se-á inexequível a Proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 
com os de mercado do objeto desta Tomada de Preço. 

5.18 Não se admitirá Proposta que apresentar alternativas de preços. 

5.19 Após a abertura da Proposta de Preços não será admitido pedido de desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela Prefeitura Municipal de 
Riachão. 

 
6. JULGAMENTO 
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 6.1. HABILITAÇÃO 
 
 6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nº 01, contendo a documentação 
relativa à habilitação dos concorrentes, que deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e membros 
da Comissão. 
 
 6.1.2. Após a apreciação dos documentos exigidos, a comissão declarará habilitados os 
licitantes que os tenham apresentado na forma indicada neste Edital e inabilitadas as que não hajam 
atendido a essas exigências. 
 
 6.1.3. Os licitantes poderão renunciar ao direito de interposição do recurso, o que constará em 
ata, procedendo-se à abertura dos envelopes nº 02, dos habilitados e a devolução, aos inabilitados, 
dos envelopes fechados, contendo as respectivas propostas. 
 
 6.1.4. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item anterior, a Comissão 
Permanente de licitação suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então 
executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) aos 
licitantes habilitados à data e hora de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes nº 02, devidamente 
fechados e rubricados pelos presentes permanecerão, até que se reabra a sessão, sob a guarda e 
responsabilidade do Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
 
 6.1.5. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da adjudicação, serão 
destruídos, independentemente de notificação ao interessado. 
 
 6.1.6. Serão INABILITADAS a documentação das empresas que não estiverem de acordo com 
os itens 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.27 e suas alíneas deste Edital, salvo as 
documentações de regularidade fiscal, previsto no art. 43, paragrafo 1º da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
6.2. PROPOSTAS 
 
 6.2.1. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de nº 02, divulgando a 
Comissão, aos licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo as 
propostas rubricadas pelos mesmos e pelos membros da Comissão. 
 
 6.2.2. As propostas serão analisadas e comparadas com os critérios e especificações 
preestabelecidas neste Edital, podendo a Comissão Permanente de Licitação convocar os licitantes 
para esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento da mesma fase do 
julgamento. 
 
 6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e total prevalecerá o primeiro, sendo 
corrigido o preço total. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, 
predominarão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será 
rejeitada. 
 
 6.2.4. As propostas que não atenderem às condições desta licitação, que oferecerem 
alternativas de ofertas e cotações, bem como as vantagens nelas previstas ou preços excessivos ou 
manifestamente inexeqüíveis, serão desclassificadas. 
 
 6.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão, levando em consideração o 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL, dentre os licitantes que cumprirem integralmente as exigências 
deste Edital. 
 
 6.2.6. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e depois de 
obedecido ao disposto do parágrafo 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 
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 6.2.7. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas das empresas que não estiverem de acordo 
com o item 5.9, sub item 5.9.1 e suas alíneas de acordo com Edital. 
  
7- DO PRAZO RECURSAL: 
 
          7.1. Dos atos praticados pela Comissão de Licitação caberá recursos; 
 
          7.1.2. Os recursos serão interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do 
ato ou da lavratura da ata, e serão dirigidos a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados, do 
recebimento do recurso;  

 
         7.1.3. Havendo interposição de recursos, a Comissão de Licitação comunicará aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
          7.1.4 Transcorrido o prazo recursal será homologada a adjudicação. 
 
8 – PAGAMENTO: 
 
 8.1. O pagamento será mediante apresentação da fatura acompanhada da Nota Fiscal, planilha 
e boletim de medição e certidões referente a regularidade fiscal exigida no Edital,  num prazo de até 05 
dias úteis do recebimento desses documentos e da medição da obra objeto deste Edital, devidamente 
aprovado pela PREFEITURA e o seu setor competente da SECRETARIA. 
 
   8.2 Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis.  
 
9 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO 
DOCUMENTO EQUIVALENTE: 
 
9.1.1 – O Proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05(cinco) dias 
úteis, a partir do comunicado expedido pela Administração; 
 
9.1.2 – Nos termos do § 2º, Art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá a Administração, quando o 
convocado se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da 
primeira classificada, independentemente da comunicação estabelecida pelo Art. 81 da legislação 
citada. 
 
9.1.3 – No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento equivalente, a 
empresa deverá apresentar: 
 
9.1.3.1 – Todas as certidões exigidas no edital para habilitação; 
 
10 – EXECUÇÃO DA OBRA: 
 
 A Licitante vencedora deverá executar a obra no local indicado no Projeto. 
 
11 – PENALIDADES: 
 
                A Licitante vencedora ficará sujeita às seguintes penalidades, em caso de inadimplência: 

a)  Multa moratória de dez por cento (10%) sobre o valor global da obra sem prejuízo da 
responsabilidade Civil ou Criminal incidente e da obrigação de compor as perdas e danos 
que ser causa; 
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b) Multa de meio décimo por cento (0,5%) sobre o valor global, por dia de atraso na entrega 
dos mesmos; 

 
c) Caberá ao Setor Jurídico da Prefeitura propor a aplicação das penalidades previstas, 

através de comunicação à Autoridade Competente, quando possível com aumento ou 
provas que justificarem a proposição; 

 
d)     A demora, sem justificativa, na execução da obra total punir a Licitante na forma da Lei. 
 

12 – MULTAS: 
 
                Nenhum pagamento será efetuado à Licitante vencedora antes de pagar ou revelar as multas 
que lhe tenham sido aplicadas. As multas deverão ser recolhidas em conta específica fornecida pela 
Prefeitura no prazo de cinco (05) dias contados da data da notificação. O não atendimento do aqui 
exposto implicará na aplicação das penalidades acima referidas, caberá à autoridade competente. 
 
13 – REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO: 
 
 O Sr. Prefeito poderá revogar a licitação por interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou deverá anulá-la de 
ofício por ilegalidade, ou por provocação de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado, 
sem que caiba qualquer recurso ou indenização às licitantes. 
 
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 
 

a) A empresa vencedora disponibilizará da presença constante de um Engenheiro Civil para 
quaisquer esclarecimentos técnico da obra em execução exigido pela Prefeitura; 

 
b) As dúvidas na interpretação deste EDITAL, os serviços bem como eventuais omissões 

serão dirimidas aplicando-se os dispositivos da legislação vigente e demais normas legais 
cabíveis; 

 
c) Quaisquer outros esclarecimentos de caráter jurídico e técnico da interpretação dos temos 

deste EDITAL, serão prestados aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de 
Riachão - MA, no endereço anteriormente mencionado, até setenta e duas (72) horas antes 
da realização desta licitação no horário das 09:00 às 12:00 H; 

 
d) Ocorrendo feriado ou ponto facultativo da data da realização da licitação, será a mesma 

realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local; 
 

h) Os recursos demandados serão atendidos de acordo com o que determina a Lei n. º 
8.666/93. 

 
15 – ANEXOS: 
 

PROJETO - MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA – (ANEXO I) 
CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE – (ANEXO II) 
DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTO OS REQUESITOS E 
HABILITAÇÃO – (ANXO III) 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO – (ANEXO IV) 
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, INCISO XXXIII, ART. 7º - (ANEXO V) 
DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AOS TERMOS DO EDITAL (ANEXO VI) 
MODELO DE CARTA PROPOSTA – (ANEXO VII) 
DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS – (ANEXO VIII) 
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DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO A FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE TÉCNICO (ANEXO 
IX) 
MINUTA DE CONTRATO – (ANEXO X) 
TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA (ANEXO XI) 
 MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA – ANEXO XII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR RENÚNCIA À VISITA 
TÉCNICA – ANEXO XIII 

 
 

Riachão - (MA), 29 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 

Greysson da Silva Carvalho 
Presidente da CPL 
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PROJETO – MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
E PLANILHA ORÇAMENTARIA. 
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ANEXO II 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº ....../2019 
 
 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE 
 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº ...../2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR   

 
 O abaixo assinado, na qualidade responsável pela empresa ____________________, vem 
pela Presente, informar a V. S.a., que o Senhor ____________________, carteira de identidade nº 
___________ é pessoa designada por nós para nos representar, inclusive com poderes para renunciar 
ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação em epígrafe. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Local, Data. 
 
 
 

 (nome e assinatura do responsável legal pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº ...../2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR   
 
DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

(Nome  da  Empresa) .....................................................,  CNPJ  N°.  
................................, estabelecida.........................................(endereço  completo),  declara,  sob  as  
penas  da  lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente processo licitatório. 
 
 
 

 
Local, Data. 

 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº ...../2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR   

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 

 ____________________, na qualidade de representante legal da Empresa declara, sob penas 
da lei, nos termos do § 2º do artigo. 32 da Lei nº 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, 
nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da Tomada de Preço nº ....../2019 
 
 
 

Local, Data. 
 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO V 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº ...../2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR   
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

(inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal) 
 
 

 
 

______________________, inscrito no CNPJ nº _____________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr (a)________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº_________ e do CPF nº 
____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Local, Data. 
 
 
 

 (nome e assinatura do responsável legal pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO VI 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº ...../2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR   

 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

 

Declaramos nossa inteira e irrestrita submissão aos termos do Edital da Tomada de Preço Nº 

..../2019, bem como aos elementos e especificações nele contidos e que o compõem. 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

Local, Data. 
 
 
 

 (nome e assinatura do responsável legal pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO VII 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº ...../2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR   

 
 

MODELO DE CARTA - PROPOSTA 

Prezados Senhores, 
 

________________, com sede na ______________, nº _____, Bairro _____, CEP: ________, 
Cidade, Estado do ________, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº _____________, telefone: (__) _________, 
endereço eletrônico: _______________.  Neste ato representado pelo Sr. ___________, R.G. n.º 
____________, CPF n° _____________, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Riachão (MA), 
através da presente proposta os preços infra discriminados para _________________________. 

 

 
Valor da proposta R$ _____________ (_________________________________). 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
 
Banco do ____________ – Agencia: ______, Conta Corrente: ________. 
 
Empresa _______________, CNPJ n° ______________  
 
Responsável por assinar o contrato: _______________, R.G. n.º _____, CPF n° ____________. 
 
Validade da proposta: 60 dias; 
Prazo de prestação dos serviços de acordo com edital; 
Garantias de acordo com edital; 
Nos valores dos itens na proposta já estão inclusos os encargos sociais, frete e impostos. 
 

 
 

Local, Data. 
 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão – MA. 

PMR 

Folha nº 

Processo nº 028/2019 

ANEXO VIII 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº ...../2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR   
 

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

Declaramos que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto da TOMADA DE 

PREÇO N.º ..../2019 será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito 

apoio logístico para o empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para a 

consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários. 

            

Atenciosamente, 
 
 

Local, Data. 
 
 
 

 (nome e assinatura do responsável legal pela proponente em papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX 
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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇÃO – CPL 
TOMADA DE PREÇO Nº ...../2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR   
 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE TÉCNICO 

 

Declaramos nossa inteira e ilimitada submissão à FISCALIZAÇÃO e ao Controle Técnico a ser 

efetuado pelo Engenheiro e/ou Empresa expressamente designado pela PREFEITURA, na fase de 

execução das obras e serviços objeto do Edital da Tomada de Preço Nº .../2019 

. 

 Atenciosamente, 
 
 

Local, Data. 
 
 
 

 (nome e assinatura do responsável legal pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO X 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº __/2019  
TOMADA DE PREÇO Nº __/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019. 
 
     QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 

CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO - MA, E DE OUTRO, COMO 
CONTRATADA A EMPRESA ______________, 
NA FORMA ABAIXO: 

 
Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE RIACHÃO (MA), pessoa jurídica de direito 

público, sito a Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, centro, nesta cidade, CNPJ/MF nº 
______________, neste ato representado Prefeito Municipal, Sr. ______________, portador do CPF nº 
___________, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa ______________, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 
___________, sediada na ______________ representada pelo(a) Sr(a). _______________, 
portador(a) do RG nº ____________ e CPF nº _____________, a seguir denominada CONTRATADA, 
em conformidade com as normas da Lei nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações nela introduzidas até 
a presente data, as quais submetem as partes para todos os efeitos —, têm justo e acordado celebrar o 
presente Contrato para a Execução ..............................................................., conduzindo-se tal 
contratação sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, regendo-se a contratação pelo 
fixado nas cláusulas seguintes. 

 

1.0 - OBJETO DO CONTRATO  

CLÁUSULA I - A CONTRATADA se obriga a executar para o CONTRATANTE, os serviços de 
....................................................................., conduzindo as obras e os serviços e os fornecimentos de 
materiais e equipamentos segundo o Projeto Básico, as Especificações Técnicas e mais elementos 
técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este Contrato. 

 

CLÁUSULA II - O projeto, as especificações técnicas, todos os demais elementos constantes 
do processo da licitação de que deriva este Contrato, assim como a proposta formulada pela 
CONTRATADA e o orçamento dela constante, integram o presente Contrato para todos os fins como 
se aqui estivessem integralmente transcritos. 

 

2.0 - APROVAÇÃO DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES 

CLÁUSULA III - A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente o projeto, 
especificações e demais elementos técnicos do Projeto Básico necessários à execução das obras e 
serviços, obrigando-se a executar o objeto contratado de acordo com as especificações técnicas. 
Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução das obras, tudo o 
que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de 
que decorre este Contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os 
custos, despesas e encargos que terá que suportar, representando aqueles preços à única 
contraprestação que lhe será devida pelo CONTRATANTE pela execução de cada uma das unidades 
de serviços, obras, fornecimentos e montagens do objeto deste contrato.  

 

3.0 - REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA 
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CLÁUSULA IV - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas 
da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à 
mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de pleno direito. 

 

4.0 - PRAZOS 

CLÁUSULA V - A CONTRATADA se obriga a concluir as obras e serviços objeto deste 
Contrato em plenas condições de operação, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
de quando expedida a Ordem de Serviços pelo CONTRATANTE, tudo conforme cronograma físico que 
compõe a proposta formulada pela CONTRATADA na licitação de que decorre este contrato.  

 

CLÁUSULA VI - O prazo previsto para início de cada uma das etapas das obras e serviços, 
assim como o prazo de conclusão de qualquer daquelas etapas ou da própria obra, poderá ser 
prorrogado ou antecipado por acordo entre as partes, desde que os motivos de eventual prorrogação 
sejam convenientemente expostos e registrados no processo da licitação de que resulta este Contrato, 
aceitos pelo CONTRATANTE.  

§ 1º - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1° do art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela 
CONTRATANTE. 

 
§ 2º - Considerando que os serviços licitados deverão ser prestados durante todo o período de 

construção da obra a que se vinculam, o Contrato resultante desta licitação poderá ter seu prazo de 
vigência prorrogado até concluir-se a construção, ou até que seja atingido o limite máximo legal. 

 

5.0 - SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA 

CLÁUSULA VII - A CONTRATADA só poderá subcontratar ou por qualquer forma transferir a 
execução de partes deste Contrato para terceiros, mediante autorização prévia do CONTRATANTE, a 
qual será obrigatoriamente precedida de verificação da capacidade de terceiro a quem deva ser 
transferida parte das obras ou serviços, fazendo-se tal verificação pela apresentação dos mesmos 
documentos exigidos pela habilitação na licitação de que decorre este contrato. 

Parágrafo único. Ainda que a pretendente à subcontratação apresente os documentos 
referidos nesta cláusula e mesmo que demonstre aptidão para execução da parte do objeto deste 
contrato que pretenda tomar a seu cargo, não estará a CONTRATANTE obrigada a autorizar a 
subcontratação. 

 

6.0 – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA VIII - A CONTRATADA se obriga a: 

1. Executar as obras e serviços segundo projetos e especificações aprovadas e de acordo 
com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam à 
economicidade da obra e a funcionalidade de seu resultado; 

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos das obras tão econômicos quanto 
possível, sem descurar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade das obras; 

3. Observar as melhores técnicas e empregar corretamente os materiais especificados para a 
construção e acabamento das obras de maneira a obter os resultados projetados 
originalmente; 

4. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas 
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condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta 
este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação; 

5. Administrar com zelo e probidade a execução dos projetos e serviços, respeitando com 
absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas 
que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à 
arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à 
elaboração dos projetos e à realização dos serviços; 

6. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 

7. Zelar pelos interesses do CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato; 

8. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da 
fiscalização, seja inconveniente aos interesses do CONTRATANTE relativamente aos 
serviços; 

9. Manter mente nos locais de realização dos projetos e serviços um representante com 
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente ao CONTRATANTE; 

10. Manter no local das obras um DIÁRIO DE OBRAS onde serão anotados, pela 
FISCALIZAÇÃO ou pela própria CONTRATADA, todos os fatos e ocorrências que possam 
interferir no andamento ou no resultado final das obras; 

11. Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com cada uma das faturas que elaborar os 
comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais 
relativas ao mês anterior ao da fatura.  

 

CLÁUSULA IX - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste Contrato, 
sujeita a fiscalização do CONTRATANTE, quer seja exercida por servidor do quadro do próprio 
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim. 

CLÁUSULA X - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os 
limites deste contrato e o orçamento aprovado. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar 
com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular do CONTRATANTE, 
tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal. 

 

7.0 - PENALIDADES APLICÁVEIS A CONTRATADA 

CLÁUSULA XI - O atraso da CONTRATADA na execução das obras e serviços, ou no 
atendimento às determinações regulares da fiscalização ou do próprio CONTRATANTE, submeterá a 
dita CONTRATADA às penalidades da lei e, notadamente, a multas no valor correspondente a: 

a. Multas moratórias diárias de 0,01% (um centésimo por cento) do valor do Contrato até o 
trigésimo dia de atraso, se as obras e serviços não forem iniciados na data prevista, sem 
justificativas aceitas pelo CONTRATANTE; 

b. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor da parte do objeto da Licitação não 
realizada, na hipótese de rescisão administrativa, se o licitante contratado recusar-se a 
completar a execução; 

c. Multa diária correspondente a 0,001% (um milésimo por cento) sobre o valor deste 
Contrato, por atraso na entrega final das obras e serviços, quando ocorrente culpa do 
licitante contratado. Com a aplicação desta multa, cessará a aplicação de qualquer outra 
que se relacione à contratação do objeto deste Edital; 

Parágrafo único. As multas serão aplicadas através de procedimento em que se garanta o 
contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA e, uma vez consolidadas naqueles procedimentos, 
poderão ser descontadas da garantia do contrato, de qualquer pagamento devido à CONTRATADA, ou 
poderão ser exigida através de Execução Forçada nos termos da lei. 
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CLÁUSULA XII - Além das multas referidas na cláusula anterior o CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções: 

a. Advertência, aplicável na ocorrência de fato para o qual não houver, neste contrato ou no 
edital da licitação, previsão de penalidade mais grave; 

b. Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

Parágrafo único. Em qualquer caso de punição será garantido à CONTRATADA o 
contraditório e ampla defesa. 

 

8.0 – GARANTIAS DA CONTRATADA 

CLÁUSULA XIII -  Enquanto a CONTRATADA cumprir suas obrigações relativas a este 
Contrato, não poderá ser substituída na execução das obras. Esta disposição corresponde a dizer-se 
que este contrato não poderá ser rescindido unilateralmente por nenhuma das partes sem motivo justo, 
ressalvando-se apenas os casos em que o interesse público assim o exigir. 

Parágrafo único. Na apuração da ocorrência de motivo justo para rescisão unilateral deste 
Contrato será garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela 
inerentes. 

CLÁUSULA XIV -  Este Contrato somente poderá ser rescindido, seja unilateralmente seja 
por acordo das partes, nas hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XV - A rescisão deste Contrato, nos termos da cláusula anterior, atribuirá ao 
CONTRATANTE todas as faculdades que lhe são postas pela Lei n° 8.666/93, notadamente aquelas 
estabelecidas nos arts. 77 e 80 da citada Lei e todas as demais no tocante à tomada de posse do 
canteiro de obras, das instalações, materiais e equipamentos ali encontrados, e à condução das obras 
ou providências necessárias ao resguardo do interesse público. 

 

9.0 - REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 

CLÁUSULA XVI - Pela execução das obras e serviços a CONTRATADA será remunerada aos 
preços constantes da proposta que apresentou na licitação de que decorre este Contrato, 
compreendidos estes preços como a única contrapartida que será devida à CONTRATADA, inclusive 
quanto a gastos relativos à reforma ou alteração de projetos, estudos, orçamentos e quaisquer outros 
elementos técnicos necessários à construção, quando tais alterações sejam tecnicamente necessárias. 

 

Parágrafo único. As despesas decorrentes deste contrato, cujo valor global é fixado em R$ 
____________ (______________________), correm à conta dos recursos referidos no edital da 
licitação de que resulta esta contratação, e novamente citados a seguir. 

 

10.0 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  

CLÁUSULA XVII – O CONTRATANTE se obriga a pagar os serviços executados pela 
CONTRATADA, aos preços constantes da proposta que esta apresentou ao participar da licitação de 
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que decorre este contrato. 

 
CLÁUSULA XVIII - Obriga-se ainda o CONTRATANTE a exercer, com presteza e 

oportunidade, todos os poderes, atribuições e atividades que lhe são próprias e sejam necessárias à 
liberação dos locais em que devam ser executadas as obras, assim como dos locais em que se 
encontrem jazidas ou pontos de fornecimento de materiais necessários à obra. 

 

11.0 – PAGAMENTOS  

CLÁUSULA XIX – O pagamento do preço contratual guardará estreita relação com a execução 
dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos 
documentos da licitação. 

CLÁUSULA XX – O pagamento resultante da contratação do objeto do presente Edital será 
efetuado por ordem bancária de acordo com os serviços efetivamente executados e devidamente 
atestados pela PREFEITURA conforme medições, tudo conforme estabelecido em Edital. 

 

CLÁUSULA XXI – A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE para pagamento, fatura 
ou documento equivalente que deverá vir acompanhado do documentário fiscal aplicável. Recebida, a 
fatura ou cobrança será examinada pelo CONTRATANTE. No exame o CONTRATANTE, 
preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular 
entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 10 (dez) dias da 
entrada da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. 

Parágrafo único. Havendo correção a fazer, a fatura retificada ou ajustada será processada 
como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos. 

 

CLÁUSULA XXII – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação 
pendente poderá ser descontada do pagamento devido pelo CONTRATANTE, pagando-se, então, 
apenas o saldo, se houver. 

 

CLÁUSULA XXIII – Considerando que a execução dos serviços contratados se estenderá por 
mais de um ano, os preços da proposta vencedora serão anualmente reajustados, segundo 
estabelecido no Edital da licitação de que decorre este contrato. 

 

12.0 - ATRASO DE PAGAMENTOS 

CLÁUSULA XXIV – Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terá direito à percepção 
de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die. Não haverá atualização monetária 
em decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano. 

 

CLÁUSULA XXV - Se o atraso no pagamento da remuneração da CONTRATADA ultrapassar 
a 90 (noventa) dias, esta poderá suspender todas as atividades e toda a prestação de serviço a que se 
obriga, mantendo-se assim até que seja reposto em dia o pagamento do que lhe seja devido pelo 
CONTRATANTE, ou ainda, propor a rescisão do Contrato. 

 

Parágrafo único. Na hipótese prevista nesta cláusula, ressalvado o caso de interesse público 
devidamente justificado e garantido o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE não poderá interferir na paralisação das atividades de nenhuma forma, nem mesmo 
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contratando terceiro que retome sua execução. 

CLÁUSULA XXVI - Definida a ocasião em que serão iniciados os serviços, o CONTRATANTE 
expedirá Ordem de Serviços para a CONTRATADA, a partir de quando se iniciará a contagem dos 
prazos estabelecidos neste contrato e no cronograma físico e financeiro que o integra, salvo quanto ao 
prazo de eventual reajustamento dos preços, que se conta a partir da entrega da proposta na licitação 
que originou este contrato. 

Parágrafo único. A Ordem de Serviços se integrará ao presente Contrato para todos os fins de 
direito. 

 

13.0 – RECEBIMENTO DA OBRA 

CLÁUSULA XXVII - Uma vez concluída a obra, o CONTRATANTE deverá ser notificado pela 
CONTRATADA para receber o objeto contratual no prazo máximo de 15 (quinze) dias da notificação. 

 

CLÁUSULA XXVIII - Recebendo a notificação, o CONTRATANTE fará vistoria da obra, 
determinando à CONTRATADA que repare quaisquer falhas ou defeitos verificados. Estando pronta e 
em ordem a construção, o CONTRATANTE fará o Recebimento Provisório da obra mediante Termo 
que será lavrado e assinado pelas partes. 

 

CLÁUSULA XXIX - Se nos 60 (sessenta) dias seguintes à emissão do Termo de Recebimento 
Provisório da obra não se verificarem falhas ou defeitos na recuperação ou instalação, as partes farão 
nova vistoria geral e celebrarão Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato, passando as 
obras à integral administração, operação e guarda do CONTRATANTE, preservadas as 
responsabilidades das partes como legalmente estabelecido. 

 

14.0 – COMPLEMENTAÇÃO DESTE CONTRATO 

 
CLÁUSULA XXX - O Edital da licitação de que resultou este Contrato, assim como todos os 

elementos, documentos e informações constantes do processo daquela licitação, complementam o 
presente Contrato e submetem as partes, como se aqui estivessem integralmente transcritos aqueles 
elementos. 

 

CLÁUSULA XXXI - Verificando-se faltar a este Contrato qualquer cláusula obrigatória, 
comprometem-se as partes a adicioná-la tão logo seja detectada a falta, preferindo sempre este 
procedimento à resolução do contrato, que é celebrado em caráter definitivo, irrevogável e somente 
retratável nas hipóteses expressamente pactuadas ou legalmente previstas. 

 

CLÁUSULA XXXII - Os casos omissos resolvem-se à luz da Lei n° 8.666/93 e demais diplomas 
legais e regulamentares aplicáveis a cada hipótese. 

 

15.0 - EFICÁCIA DESTE CONTRATO 

CLÁUSULA XXXIII - A publicação resumida deste Contrato é condição indispensável para sua 
eficácia, devendo ser providenciada pelo CONTRATANTE nos termos e prazos da Lei 8.666/93. 

 

16.0 – RECURSOS FINANCEIROS 
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 CLÁUSULA XXXIV - Os recursos financeiros para execução do objeto do presente Edital 
correrão conforme dotação orçamentária prevista:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 

10.301.0019.1010.0000-Obras de construção de unidade Básica de 

Saúde e Implantação de Academia da Saúde da UBS Nossa 

Senhora da Penha. 

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51.00-Obras e instalações 

FONTE DE RECURSO:  0.1.23-002 011 

 
 
 17.0 – REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

CLÁUSULA XXXV - O Prefeito Municipal da CONTRATANTE poderá REVOGAR a presente 
licitação, existindo razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, devendo anulá-la por ilegalidade mediante o parecer escrito e devidamente 
fundamentado, assegurando-se o contraditório e ampla defesa antes da deliberação final sobre o 
desfazimento do certame licitatório, de acordo com o artigo 49 da Lei n° 8.666/93. 

 

18.0 - FORO 

CLÁUSULA XXXVI - O foro deste Contrato é o desta cidade de Riachão-MA, com renúncia 
expressa e irrevogável de todo e qualquer outro, por especial e privilegiado que seja. 

 

Assim justos e contratados fizeram lavrar o presente em três vias de igual teor e forma que vão 
por todos rubricados, exceto esta última que será por todos e por duas testemunhas assinada. 

 

Riachão - (MA), __ de __________de 2019. 

 

PELO CONTRATANTE: 

 
Joab da Silva Santos 

Prefeito Municipal 
 

PELA CONTRATANTE: 

Empresa vencedora. 
Responsável legal. 

 

 

TESTEMUNHAS: 

2.  ______________________________RG Nº __________________________ 

 

1. _______________________________RG Nº __________________________ 
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ANEXO XI 
 

TOMADA DE PREÇO Nº. __/2019 

 
MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA 

 
Obra de ......................, referente à Tomada de Preço 
nº ...../2019-TP a cargo da empresa......, com Início 
em ...../.../... e término em ...../..../..... 

 
 
Aos ............... dias do mês de........................... no ano de..........., a equipe de fiscalização da obra 
localizada na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Riachão-MA, sito a Praça Nossa Senhora 
de Nazaré, nº 742, centro, Riachão - MA., composta pelos Srs. .............................................. e 
........................................., Secretário de obras e Engenheiro Fiscais, tendo em vista o prazo de ... 
(....................) dias decorridos da data do recebimento provisório (dia, mês, ano), e estando a obra em 
perfeitas condições de funcionamento, recebem definitivamente a mesma, não eximindo a contratada 
das responsabilidades e obrigações previstas no Código Civil Brasileiro e de Defesa do Consumidor.    
 
 
 

Riachão - MA,  .......... de .............................. de  ..................  . 
 
 
 
Assinaturas:  
 

 
FSICAL DA SECRETARIA DE OBRAS 

 
 
 
 

ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL 
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Tomada de Preço Nº ___/2019-CPL/PMR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR 

 
ANEXO XII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Riachão 
 

Referência: Tomada de Preço Nº ___/2019-CPL/PMR 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX 
(Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA que realizou visita técnica ao 
Município de Riachão que serão contemplados com a Construção da academia da Saúde, 
relacionada no Projeto Básico, e tomou pleno conhecimento das condições existentes neste local 
onde serão desenvolvidos os trabalhos. 

 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019. 

 
 

(Nome da Empresa)  
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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TOMADA DE PREÇO Nº ___/2019-CPL/PMR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019-PMR 
 

ANEXO XIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 
 
 

Ao Senhor Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Riachão 
 

Referência: Tomada de Preço Nº ___/2019-CPL/PMR 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX 
(Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA que declinou da realização da visita 
técnica ao Município de Riachão (Povoado Posto Fiscal) que serão contemplados com o Construção 
da Academia da Saúde, relacionada no Projeto Básico, assumindo incondicionalmente a 
responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências 
estabelecidas no Tomada de Preço Nº ___/2019-CPL/PMC. 
 

Outrossim, a empresa DECLARA que está ciente e concorda que não poderá alegar, em 
nenhuma hipótese, o desconhecimento das condições existentes neste local onde serão desenvolvidos 
os trabalhos, ou outros aspectos que interfiram diretamente na execução dos serviços, ou de 
desconhecimento das características e peculiaridades pertinentes aos serviços ou das dificuldades 
inerentes à execução, com o intuito de eximir-se de responsabilidades 

 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2019. 

 
 

(Nome da Empresa) 
(Nome e Assinatura do Representante Legal 


