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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012.24.01/2022 

TOMADA DE PREÇO N.º 001/2022 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços profissionais 
para elaboração de projetos, análises e estudos de engenharia e arquitetura, 
assessoria e consultoria na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, 
planos de trabalho, visando acompanhamento de convênios federais e estaduais, 
conforme condições e especificações deste edital e seus anexos. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor valor global. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 

LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Prefeitura Municipal de Riachão-
MA, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP n.º 65.400-000, 
Riachão-MA. 

DATA:18/02/2022 

HORÁRIO:09h00min. 

OBS.: O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereço 
www.riachao.ma.gov.br ou na sede da Comissão Permanente de Licitação, em horário 
comercial, a partir da data de sua publicação, devendo os licitantes interessados 
disponibilizar CD e/ou Pen-drive para gravação do arquivo, ou, ainda em obediência ao Art. 
32, § 5º e Art. 63, da Lei 8.666/93 e alterações. Informações adicionais podem ser obtidas 
junto, a Comissão Permanente de Licitação, Fone: (99) 9 8448-5262. 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, representada pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação designada 
por ato do chefe do executivo, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora 
e local discriminado neste edital, a fim de receber, abrir e examinar propostas e 
documentações de empresas que pretendam participar da TOMADA DE PREÇOS nº 
001/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme Processo n.º 012.24.01/2022, 
esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação será regida pela Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e demais alterações, 
e demais exigências deste Edital e seus anexos. 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços profissionais para 
elaboração de projetos, análises e estudos de engenharia e arquitetura, assessoria e 
consultoria na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, planos de 

http://www.riachao.ma.gov.br/
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trabalho, visando acompanhamento de convênios federais e estaduais, conforme 
condições e especificações deste edital e seus anexos. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

Até às …h…min, do dia … de … de 2022, na Comissão Permanente de Licitações, localizado 
na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP n.º 65.400-000, Riachão-MA. 

2.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de 
habilitação e de preço, será pública, a cargo da Comissão Permanente de Licitação, e 
realizada de acordo com as disposições deste Edital e seus Anexos, pela Lei Federal 
n°8.666/93 e suas alterações, e demais legislações pertinentes, em local, data e horário já 
determinados. 

2.2. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator 
ou fato imprevisível. 

2.3. Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos na sessão desta Tomada de Preços na 
mesma data de abertura, e em face de decisão do Presidente da Comissão, poderá ser 
determinada a continuidade das atividades em dia(s) subsequente(s). 

2.4. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 
podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando 
para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. 

2.5. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão 
de Licitação no endereço indicado no subitem neste item do Edital e conter os 02 (dois) 
envelopes, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) 
hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

3. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

Até às …h…min, do dia … de … de 2022, na Comissão Permanente de Licitações, localizado 
na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP n.º 65.400-000, Riachão-MA, terá 
início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos 
envelopes contendo a documentação de habilitação.  

3.1. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

“ENVELOPE N.º 1” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
TOMADA DE PREÇOS N. º 001/2022  
DATA DE ABERTURA: 18/02/2022 
HORÁRIO: 09h00min 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.º “…” 
E-mail: “…” 
TELEFONE: “(…)…” 

 

“ENVELOPE N.º 2” – PROPOSTA DE PREÇOS 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
TOMADA DE PREÇOS N. º 001/2022  
DATA DE ABERTURA: 18/02/2022 
HORÁRIO: 09h00min 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ N.º “…” 

E-mail: “…” 

TELEFONE: “(…)…” 

3.2. Os envelopes acima exigidos, deverão ser entregues no endereço citado. A Comissão 
Permanente de Licitação não se responsabiliza por memoriais entregues em outros setores 
da Secretaria. Não caberá ao licitante questionar posteriormente a validade de qualquer 
entrega, direcionada para qualquer outra pessoa. 

3.3. Os documentos relativos à Habilitação (Envelope n.º 1) e à Proposta de Preços 
(Envelope n.º 2) poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, 
devidamente autenticada por cartório competente, ou por membro da Comissão, ou, ainda, 
por publicação em órgão de imprensa oficial, com fulcro na Lei n.º 13.726/2019.  

3.3.1. Visando à agilidade dos trabalhos licitatórios a(s) licitante(s) que pretender (em) 
autenticação de documentos via Comissão Permanente de Licitação, devem comparecer até 
1 (uma) hora antes da data de abertura da licitação, na Comissão Permanente de Licitação, 
nos horários de 08h00min ás 12h00min e das 14h00min ás 18h00min, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 
742, Centro, CEP n.º 65.400-000, Riachão-MA. 

3.3.2. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser 
verificada via consulta no site correspondente, pela Comissão Permanente de Licitação, serão 
aceitas cópias simples.  

3.4. Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do prazo 
de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer modificações nas 
mesmas. 

3.5. A partir do momento em que ao Presidente da Comissão proceder à abertura do primeiro 
envelope, não mais serão aceitos novos licitantes. 

3.6. Quando a empresa participante for Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - 
EPP serão adotados procedimentos em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e demais alterações. 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL - CRC 

Somente poderão participar da presente Tomada de Preços, pessoas jurídicas que 
satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. A participação na licitação 
importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital. 

4.1. Também poderão participar desta Licitação, os interessados devidamente cadastrados na 
Prefeitura de Riachão ou que se encontrem cadastrados em outros entes ou órgãos hábeis da 
Administração Pública do Estado do Maranhão ou da União, na categoria de serviços objeto 
desta licitação, e que tempestivamente atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento (Certificado de Registro Cadastral - CRC), até o 3º (terceiro) dia útil, anterior à 
data do recebimento das propostas, nos termos do § 2º do Art. 22 da Lei Federal nº 8.666/93 
e observada à necessária qualificação.  
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4.2. O CRC é realizado na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de 
Riachão. Será aceito o Comprovante de registro cadastral (CRC), dentro do prazo de 
validade, fornecido por essa municipalidade ou por qualquer órgão público ou entidade 
municipal, estadual, distrital ou federal. Para efeitos de cadastramento, os interessados 
deverão apresentar, em até 03 (três) dias úteis antes de ocorrer o certame, os documentos 
descritos nos itens 6.8.1, 6.8.2 e 6.8.3. 

4.3. A substituição autorizada no item 4.2 aplica-se às certidões e outros documentos, 
exigidos e apresentados para o cadastramento e obtenção do CRC, cujos prazos de validade 
não vençam até a data prevista para abertura dos envelopes de habilitação. Caso o 
vencimento esteja previsto para ocorrer até essa data, deverão ser apresentadas, juntamente 
com o CRC, novas certidões com datas de validade posteriores à data de abertura dos 
envelopes de habilitação. A SUBSTITUIÇÃO NÃO SE APLICA AOS DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NEM AO DOCUMENTO EXIGIDO NO ITEM 6.8.4, OS QUAIS 
DEVERÃO SER APRESENTADOS POR TODAS AS LICITANTES; 

4.4. Todas as certidões e documentos de habilitação, incluindo o CRC, quando for o caso, 
deverão estar acondicionados dentro do envelope a que se refere o item 6.8 deste edital. 

4.5. Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual somente 
poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial e será o único admitido 
a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, 
respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado. 

4.6. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de um licitante. 

4.7. NÃO poderão participar desta licitação: 

4.7.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente. 

4.7.2. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.7.3. Interessados que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em 
processo de dissolução ou liquidação; 

4.7.4. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

4.7.5. Entidade empresarial 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 com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4.7.6. Servidor ou dirigente desta SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ou 
responsável pela licitação; 

4.7.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio considerando a extensão 
do escopo limitam-se exclusivamente aos serviços de construção, sem questões de alta 
complexidade ou relevante vulto. Os serviços têm características usuais no mercado para ser 
prestado por empresas individualmente qualificadas e com experiência adquirida em obras 
públicas ou privadas, da mesma natureza às apresentadas na presente licitação. Com base 
na pesquisa de mercado e em atendimento aos procedimentos legais, pode-se verificar e 
identificar várias empresas qualificadas e aptas para atendimento da demanda estabelecida. 
Portanto não há neste processo licitatório exigências que possam ser restritivas ao caráter 
competitivo do certame. 
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4.7.8. Sociedades Cooperativas; 

4.7.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666, de 1993; 

5. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 
deverão estar devidamente representados por:  

5.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

5.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em 
nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de 
identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou 
estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

5.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

5.2.1. Como condição de participação, o licitante deverá entregar separadamente dos 
envelopes na fase de Credenciamento, as declarações complementares que consistem nos 
seguintes documentos: 

5.2.2. Declaração que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, conforme modelo (Anexo III). 

5.2.3. Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo (Anexo IV). 

5.2.4. Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, conforme modelo (Anexo V); 

5.2.5. Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
Edital, conforme modelo (Anexo VI); 

5.2.6. Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal.  

5.2.7. Declaração que cumprem a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 
8.666/1993. 

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
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5.4. Se tratando de empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto 
possível, atenderão às exigências dos itens e subitens anteriores mediante documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 
juramentado. 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será 
verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 
a consulta aos seguintes cadastros: 

6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

6.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

6.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

6.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 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. 

6.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.5.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

6.5.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

6.5.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

6.6. Participarão desta licitação entidades, pessoas jurídicas que satisfaçam as exigências 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

6.7. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 

6.8. As licitantes deverão apresentar no “envelope nº 1”, a seguinte documentação relativa à 
Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualificação 
Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante: 

6.8.1. RELATIVAMENTE À REGULARIDADE JURÍDICA: 

6.8.1.1. Cópia da cédula de identidade do representante legal (diretor, sócio ou 
superintendente) da empresa ou firma licitante; 

6.8.1.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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6.8.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

6.8.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

6.8.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

6.8.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País; 

6.8.1.7. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 
8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio – DNRC; 

6.8.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva;  

6.8.1.9. Os documentos acima poderão ser dispensados, caso tenham sido 
apresentados no Credenciamento. 

6.8.2. RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

6.8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.8.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;  

6.8.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

6.8.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa (CNDT), nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943;  

6.8.2.5. 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;  

6.8.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda (Municipal), do domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

6.8.2.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida 
pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 
forma da lei;  
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6.8.2.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação; 

6.8.2.8. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 
aplicando-se o prazo de regularização previsto na Lei Complementar n.º 123/2006. 

6.8.3. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: 

6.8.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante.  

6.8.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.  

6.8.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta;  

6.8.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade;  

6.8.3.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.  

6.8.3.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

6.8.3.4. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

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

SG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

6.8.3.4.1. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.  

6.8.4. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.8.4.1. Certidão de Registro da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, na sua respectiva região, com validade na data de abertura da licitação, 
devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. 
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6.8.4.1.1. OBSERVAÇÃO: No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não 
serem registrados no CREA ou CAU do Estado do Maranhão, deverão ser providenciados os 
respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

6.8.4.2. Quanto à capacidade técnico-profissional - Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 
nome do(s) responsável (is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 
obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT, compatível com o objeto deste certame, em características 
técnicas, quantidades e prazos. 

6.8.4.3. Relação explícita e declaração formal de disponibilidade da equipe técnica 
especializada acima relacionados, considerada essencial para cumprimento do objeto da 
licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos, e pelo menos um dos documentos elencados no item 
abaixo, sob as penas cabíveis. (Conforme inciso II, e § 6.º do art. 30, da Lei n.º 8.666/93). 

6.8.4.4. A Equipe Técnica deverá ser composta, no mínimo, pelos profissionais abaixo 
relacionados, sendo que a ausência de qualquer um destes profissionais no quadro técnico 
da empresa licitante implicará na sua desclassificação: 

Nível Escolar Profissional Quant. 

Nível superior 
Engenheiro Civil 1 

Arquiteto 1 

6.8.4.4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica supracitados que 
pertencem ou pertencerão ao quadro da empresa licitante, entendendo-se como tal, para fins 
deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto 
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; e os prestadores de serviços com contrato escrito firmado com 
o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, casam o 
licitante se sagre vencedor desta licitação. 

6.8.4.4.2. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Fiscalização. 

6.8.4.4.3. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, 
deverá ser juntada à documentação declaração formal do contratante principal confirmando 
que o técnico indicado foi responsável pela sua execução, ou um de seus responsáveis 
técnicos.  

6.8.4.4.4. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será 
considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da 
empresa proponente. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, 
empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos 
uma mesma pessoa física ou jurídica, proprietário ou titular da empresa emitente e da 
empresa proponente. 

6.8.4.5. Quanto à qualificação capacidade técnica operacional - Apresentação de um ou 
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviço 
compatível com o objeto deste certame, em características técnicas, quantidades e prazos. 
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6.8.4.5.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as 
seguintes informações: 

a) Descrição das características técnicas das obras ou serviços;                                                                             

b) Atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato;  

c) Firmado por representante legal do contratante;  

d) Indique sua data de emissão;  

e) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou 
serviços executados (ART/RRT); 

6.8.4.6. A Administração poderá adotar diligências tendentes a confirmar a autenticidade e 
correção dos atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, 
dentre estas a solicitação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado 
(atividade concluída ou em andamento), referente aos profissionais que integrarão sua equipe 
técnica, na qual conste a licitante como empresa vinculada à execução do contrato. 

6.8.4.7. Os profissionais indicado pela licitante, detentor do atestado de capacidade técnico-
profissional, deverá participar como responsável técnico da execução dos serviços, 
respondendo perante a Prefeitura Municipal de Riachão. 

6.8.4.8. Todos os licitantes, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

6.8.4.9. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo (Anexo II). 

6.8.4.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos.  

6.8.4.10.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 
em nome da matriz.  

6.8.4.10.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições.  

6.8.4.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

6.8.4.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
estará habilitado para a fase de classificação. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº. 02) 

7.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, 
impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da 
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:  

7.1.1. A razão social e CNPJ da empresa licitante;  

7.1.2. Descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Termo 
de Referência e demais documentos técnicos anexos (quando houver);  
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7.1.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo do 
Termo de Referência deste Edital.  

7.1.3.1. Na composição do preço o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas 
relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços.  

7.1.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como 
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na 
contratação do objeto.  

7.1.3.3. Todos os dados informados pelo licitante deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida.  

7.1.3.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 
expressão “verba” ou de unidades genéricas.  

7.1.3.5. Os orçamentos detalhados, apresentados pelas Licitantes e seus respectivos preços 
unitários serão comparados com os preços de mercado para eliminar valores unitários 
simbólicos ou irrisórios, de valor zero ou, ainda, excessivamente elevados ou incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado. Não será considerada qualquer oferta de 
vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

7.2. Os critérios de aceitabilidade de preço serão o que segue: 

7.2.1. O valor global não poderá ser inferior a 70% (setenta por cento) do valor estimado. 
Consideram-se manifestamente inexequíveis conforme disposto no art. 48, parágrafo 
primeiro, da Lei 8.666/93, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 
cento) do menor preço dos seguintes valores:  

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado, conforme valor estimado para esta contratação, sendo a média 
resultante menor que valor estimado, ou;  

b) Valor estimado para esta contratação. 

7.2.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.2.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  

7.2.3.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior 
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, 
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93. 

7.2.3.2. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão 
adotadas as orientações a seguir:  



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 

CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

  

 

FLS.:_______ 

ASS.:______ 

a) Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante 
toda a execução contratual;  

b) Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 
unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento  

7.2.3.3. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro 
ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os 
fins do previsto no subitem anterior.  

7.2.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.2.3.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta.  

7.2.3.5.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, 
desde que não haja majoração do preço proposto.  

7.2.3.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo 
o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituição.  

7.2.3.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto.  

7.2.3.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estimados, estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário). 

7.2.3.8.1.  O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobre preço na execução do contrato.  

7.2.3.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, será colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto.  

7.2.4. A data base da proposta do licitante deverá ser a mesma da data de abertura do edital  

7.2.5. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do 
certame. 

8. DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n.º 01 e 02, bem 
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 
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8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.1.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências 
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela 
ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da 
referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso 
de início de atividade no exercício considerado. 

8.1.3. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 
exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela 
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação extrapola os limites acima 
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A 
e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

8.1.4. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa 
qualificação. 

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas. 

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 
01 - Documentos de Habilitação. 

8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes. 

8.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 
Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação. 

8.5. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 
reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já 
rubricados e o Envelope n° 02 - Proposta de Preço, rubricado externamente por todos os 
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja 
concluída a fase de habilitação. 

8.6. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 
decisão desfavorável do recurso. 

8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, o Envelope n° 02– 
Proposta de Preço dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

8.7.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, o Envelope n° 02 – Proposta de Preço será rubricado pelos licitantes presentes ao 
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ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

8.7.2. Ultrapassada a fase de habilitação e aberta a proposta, não cabe desclassificar o 
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 
só conhecidos após o julgamento. 

8.8. Será aberto o envelope contendo a proposta de preço exclusivamente dos licitantes 
previamente qualificados. 

8.9. Após, realizará a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com 
critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório; 

8.10. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com o menor preço, conforme 
preestabelecido no instrumento convocatório. 

8.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 

8.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

8.13. Será considerado inabilitado o licitante que: 

8.13.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo 
de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte; 

8.13.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

8.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O 
prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento 
das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.14.1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

8.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. O critério de julgamento será MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 
documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 
entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para 
análise das mesmas. 

9.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
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logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

9.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito 
de julgamento da proposta. 

9.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

9.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte participantes, proceder-se-á a 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o 
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.7. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
imediatamente, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 01 (um) dia, contados da 
comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá 
ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

9.7.1. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, 
empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos 
no subitem anterior. 

9.8. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 
pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela 
primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao 
sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá 
reduzir a oferta. 

9.9. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou 
não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

9.10. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 

9.10.1. Produzidos no País; 

9.10.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

9.10.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 

9.10.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

9.11. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante 
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

9.12. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar 
o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 
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causas de desclassificação. 

9.13. Será desclassificada a proposta que: 

9.13.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 

9.13.2. Contiver vício insanável ou ilegalidade. 

9.13.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou nos anexos. 

9.13.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

9.13.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

9.13.4.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

9.13.4.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor 
a unidade dos serviços. 

9.14. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais 
e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez 
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

9.15. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que 
qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência 
fixado pela Administração, em conformidade com o Projeto Básico anexo a este edital. 

9.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou 
menor lance que: 

9.16.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 

9.16.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 
fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias 
e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

9.16.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

9.16.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

9.16.5. Consideram-se manifestamente inexequíveis, nesta licitação, as propostas cujos 
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor preço dos seguintes valores, 
com fulcro no artigo 48, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93: 

9.16.5.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor orçado, sendo a média resultante menor que a planilha de custos, ou; 

9.16.5.2. Valor orçado conforme Termo de Referência. 
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9.16.6. Quando o licitante apresentar preço manifestamente inexequível, não sendo possível 
a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de 
diligências para o exame da proposta. 

9.16.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 

9.16.8. Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a viabilidade dos 
preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 
8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

9.16.9. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

9.16.10. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja 
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

9.16.11. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão Permanente de Licitação 
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.16.12. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão Permanente de 
Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

9.16.13. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

9.16.14. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 
homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do 
objeto licitado ao licitante vencedor. 

9.17. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

9.17.1. O resultado do certame será divulgado no Jornal local de grande circulação, Diário 
Oficial dos Municípios e Diário Oficial Estadual. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 
julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

10.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

10.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000 

CNPJ 05.282.801/0001-00       I.E.12.222.889-8 

 

  

 

FLS.:_______ 

ASS.:______ 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de Licitações 
instalada no endereço físico e eletrônico: 

Prefeitura Municipal de Riachão  
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, Riachão-MA. CEP: 65990-000 
Fone: (99) 9 8448-5262. 
E-mail: cplriachao.ma@gmail.com  
Horário: 8h às 12h00 e das 14 às 18h00. 

10.5. O recurso será dirigido Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir  
devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

10.6. Os recursos interpostos, fora do prazo, não serão conhecidos. 

11. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E RECURSOS HUMANOS 

As regras acerca do modelo de execução do objeto e recursos humanos, são as 
estabelecidas na Termo de Referência, anexo a este Edital. 

12. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

As regras acerca do prazo de execução e vigência contratual, são as estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo a este Edital. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, na proposta apresentada e no Termo de Referência e Anexos. 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO/ ALTERAÇÃO SUBJETIVA/ FISCALIZAÇAO 

As regras acerca da subcontratação, alteração subjetiva e fiscalização estão previstas no 
Termo de Referência, anexo a este Edital. 

15. DO RECEBIMENTO/ ACEITAÇÃO DO OBJETO/ PAGAMENTO/ REAJUSTE 

As regras acerca do recebimento e aceitação do objeto, pagamento e reajuste, são os 
estabelecidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, anexo a este Edital. 

16. DO CONTRATO 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para atender/comprovar os requisitos da contratação constantes do Termo de 
Referência (item 5) e assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 
que seja assinado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.2.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, 
por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. Observar o prazo de vigência contratual que será de 12 (doze) meses, podendo ser 
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prorrogado por igual período, conforme artigo 57, inciso I, da Lei 8.666/93 e prazo de execução 
dos serviços, será de 12 (doze) meses. 

16.4. .Previamente à contratação o adjudicatário deverá comprovar que mantém as mesmas 
condições de habilitação para que a Administração possa identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 
6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

16.4.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 
anexos. 

16.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

17.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

17.1.5. Cometer fraude fiscal. 

17.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da 
aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos 
termos do art. 87 da Lei 8.666, de 1993, aquele que: 

17.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência 
Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

17.3. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no 
dia fixado. 
17.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

17.4.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

17.4.2. Multa de:  

17.4.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 
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atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

17.4.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 

17.4.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

17.4.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

17.4.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

17.4.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

17.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

17.4.4. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

17.4.5. As sanções previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4.6. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 
as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 
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1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 

ou conseqüências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, 

por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por 

dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, 

por ocorrência; 
02 

6 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda 

às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 
03 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 

17.4.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

17.4.7.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

17.4.7.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.4.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados.  

17.4.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 
PAR. 

17.4.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

17.4.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 

17.4.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
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observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 
9.784, de 1999. 

17.4.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.4.12.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração Pública, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 
judicialmente. 

Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

18. DA IMPUGNAÇÃO 

18.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 
licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 
de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

18.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

18.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no 
§ 1o do art. 113 da referida Lei. 

18.4. A impugnação poderá ser realizada por petição dirigida e protocolada no endereço físico 
e/ou eletrônico citado no item 10.4 deste Edital. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

19.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade 
do cumprimento das disposições nele contidas. 

19.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

19.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
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validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 

19.7.1. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram 
executadas as obras e serviços de engenharia. 

19.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

19.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

19.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

19.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

19.14. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior (em razão de 
acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis), as partes não poderão ser responsabilizadas pelo 
não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte impossibilitada de 
cumpri-las deverá informar a outra de imediato, por escrito, da ocorrência do referido evento, 
sendo possível a resolução por negociação entre as partes e parecer jurídico. 

19.14.1. O atual momento é se a pandemia da Covid-19, a priori, pode ser considerada um 
motivo de força maior que possa gerar um empecilho para o cumprimento das obrigações 
previstas no contrato, seja de forma temporária ou definitiva. 

19.14.2. Caso a Covid-19 resulte em significativo impacto nas operações de determinada 
parte, é necessário haver a devida comprovação da relação direta do evento imprevisível com 
os efeitos que deram causa ao inadimplemento ou desequilíbrio contratual, como a perda de 
faturamento ou o fechamento de estabelecimentos determinadas pelo poder público, entre 
outras provas substanciais. 

19.15. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.riachao.ma.gov.br. 

19.16. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera 
administrativa, é competente o Foro da Comarca de Riachão/MA, em uma das suas Varas da 
Fazenda Pública, por mais privilegiado que outro seja. 
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19.17. Integra este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I. Termo de referência. 

ANEXO II. Modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, 
da Constituição Federal. 

ANEXO III. Modelo de declaração de elaboração independente de proposta. 

ANEXO IV. Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação. 

ANEXO V. Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte. 

ANEXO VI. Modelo de declaração de atendimento aos requisitos de habilitação. 

ANEXO VII. Minuta contratual. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, 
em Riachão, aos 28 dias do mês de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 
LENÍCIO FIGUEREDO FONSECA 

Secretário Municipal de Infraestrutura 
Portaria n.º 008/2021 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO 

1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços profissionais para 
elaboração de projetos, análises e estudos de engenharia e arquitetura, assessoria e 
consultoria na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, planos de trabalho, 
visando acompanhamento de convênios federais e estaduais. 

1.2. Valor global é estimado em R$ 360.998,76 (trezentos e sessenta mil novecentos e 
noventa e oito reais e setenta e seis centavos). 

1.3. No valor da proposta deverão estar incluídos o custo dos serviços, contribuições sociais, 
impostos, taxas e outras despesas que incidirem sobre a prestação dos serviços, não se 
admitindo a cobrança de qualquer item não previsto neste Projeto Básico. 

1.4. A proposta deverá ser apresentada de forma clara e objetiva, contendo: Os preços 
unitários, valor mensal e o valor total estimado, apresentados em planilha, conforme modelo 
abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

01 

Contratação de empresa 
especializada em prestação de 
serviços profissionais para 
elaboração de projetos, análises e 
estudos de engenharia e 
arquitetura, assessoria e 
consultoria na elaboração e 
acompanhamento técnico de pré-
projetos, planos de trabalho, 
visando acompanhamento de 
convênios federais e estaduais. 

Serviço 
12 

meses 
R$ 30.083,23 R$ 360.998,76 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Considerando a dificuldade de pessoal na Estrutura Organizacional do Munícipio com a 
devida qualificação para o desempenho regular de suas atividades, é necessária a 
contratação de empresa especializada para execução do objeto, pois não possui em seu 
quadro técnico, profissionais em quantidade e conhecimento específicos suficientes para 
atender as demandas. 

2.2. Além das demandas de reformas, manutenção e modernização dos prédios públicos 
existentes, bem como atendimento da população com pavimentação asfáltica, construção de 
barracões industriais e pontes e implantação e ampliação de redes de distribuição de energia 
elétrica, possuímos as demandas geradas pelos convênios e operações de créditos firmados 
entre o município e os governos federal e estadual. Tais situações exigem a confecção de 
projetos de forma ágil e eficiente, pois sem esses projetos corremos o risco de perdermos 
esses contratos, causando prejuízos ao município no atendimento dos anseios da população. 
Ainda melhoraremos a visão dos empreendimentos habitacionais e comerciais no município 
de Riachão/MA. 
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2.3. Com a realização dos projetos, a Administração tem como objetivo gerenciar e 
salvaguardar seus direitos com relação a finalidade do estado perante o atendimento das 
necessidades dos cidadãos objetivando a qualidade de vida e a manutenção do patrimônio 
público. Para tanto se faz necessária a contratação dos serviços para suprir as demandas, 
restando claro o atendimento do interesse público. Incrementando e justificando os altos 
investimentos que serão aplicados pelo Estado do Maranhão e pela União Federal, e 
melhorando a qualidade de vida no âmbito da habitação dos maranhenses. 

2.4. A Prefeitura Municipal de Riachão primando pelos aspectos legais optou pela contratação 
de empresa especializada para a realização da execução do objeto. A contratação 
proporcionará vários benefícios, entre estes: efetividade, economicidade, prazo exequível do 
serviço e qualificação técnica.  A efetividade justifica-se pela capacidade da CONTRATADA 
em executar as metas estabelecidas, no tempo hábil acordado, garantindo, desta forma, uma 
máxima habilidade e produtividade na realização da consultoria e consequentemente na 
dinâmica executiva das obras. 

2.5. Referente à economicidade, destaca-se o expressamente previsto no art. 70 da 
Constituição Federal, e representa, em síntese, na promoção de resultados esperados com o 
menor custo possível. É a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do 
serviço ou no trato com os bens públicos.  

2.6. Neste sentido faz-se necessário a verificação da capacidade da contratação em resolver 
problemas e necessidades reais do contratante, da capacidade de os benefícios futuros 
decorrentes da contratação compensar os seus custos e a demonstração de ser a alternativa 
escolhida a que traz o melhor resultado, ou seja, um melhor custo benefício. 

2.7. Já no que tange à qualificação técnica, a Lei 8.666/93 em seu artigo 30 e incisos II ao IV, 
regulamentam acerca da documentação exigível para comprovação desta, tornando-se 
fundamental para averiguar a capacidade da CONTRATADA na execução do objeto. 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

II - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnicos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos. 

2.8. Ante aos critérios de efetividade, economicidade e qualificação técnica, acima descrita, 
comprovar-se-á a capacidade da CONTRATADA quanto à execução e oferecimento das 
condições necessárias para a realização do objeto. 

2.9. Cumpre ressaltar ainda, que a contratação promoverá a competividade no setor do 
comércio e serviços, geração de emprego e renda entre outros fatores que aquecem a 
economia local.   

2.10. Neste sentido, e ainda com relação à contratação o artigo 2º da Lei 8.666/93, aduz: “as 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões da 
administração pública, quando CONTRATADA’S com terceiros, serão necessariamente 
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei”. 

2.11. Por todo o exposto, torna-se necessária a contratação da empresa especializada de 
forma a viabilizar a execução do objeto supracitado, nas condições estabelecidas no Termo 
de Referência/Projeto Básico. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA 
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3.1. A Contratada deverá elaborar projetos executivos observando o Projeto Básico e deverão 
ser aprovados em todos os órgãos competentes. Deverão ser englobados minimamente os 
seguintes itens: 

I. Saneamento Básico: 

a) Melhorias sanitárias domiciliares (Kits sanitários); 

b) Projeto de sistema de abastecimento de água; 

c) Equipamentos Comunitários: 

d) Praças públicas 

e) Postos de saúde; 

f) Escolas municipais; 

g) Creches; 

h) Estádio de futebol; 

i) Quadra Poliesportiva 

j) Outras infraestruturas 

k) Pavimentação, drenagem e terraplenagem; 

l) Estradas Vicinais; 

m) Urbanismo e combate a incêndio. 

3.2. Não contemplam o objeto do contrato, conforme o caso, os serviços relacionados abaixo, 
nos quais a contratada deverá dar suporte quanto à fiscalização, assessoria, consultoria 
retificações e complementações, dos serviços elencados. No entanto, a(s) licitante(s) deverá 
(ão) demonstrar ter capacidade técnica-profissional e operacional. 

I. Levantamento topográfico altimétrico e planialtimétrico (croqui do arruamento com as 
extensões das estradas, quantidade de bueiros e o tipo de bueiro - simples ou duplo, 
necessários para elaboração de projetos de implantação/recuperação sistema de 
abastecimento de água na sede do município ou e de estradas vicinais); 

a) Estudo de sondagem; 

b) Estudo hidro geológico; 

c) Plano municipal de saneamento básico; 

d) Projeto de sistema de esgotamento sanitário urbano; 

e) Projeto de estrutural de pontes, estruturas de reservatório de água e prédios acima de 
3 (três) pavimentos; 

f) Documentação referente a Licenciamento Ambiental ou sua dispensa (DLA); 

3.3. Secretaria Municipal de Infraestrutura, baseado na necessidade do Município, através de 
ordem de serviço solicitará a quantidade de projetos, os tipos de intervenção e indicará os 
locais onde serão realizadas as intervenções, para que a prestadora dos serviços elabore as 
peças de engenharia necessárias para a execução das obras. 

3.4. A contratação de empresas especializadas deverá seguir as demais determinações; 
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3.5. Os projetos complementares deverão apresentar também as especificações técnicas, 
planilhas de custos e quantitativos, composição unitária de preços, memorial de cálculo, 
memoriais descritivos de todos os projetos, além da elaboração do caderno de encargos, 
cronograma físico-financeiro, orçamentos e projeto arquitetônico de modo a possibilitar, com 
clareza, a realização de licitações para reformas, ampliações e/ou construções, de acordo 
com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, propiciando à Administração a abertura de 
procedimentos licitatórios eficientes, econômicos e juridicamente corretos; 

3.6. Todos os projetos deverão ser elaborados de acordo com as diretrizes relacionadas 
neste Projeto Básico, bem como ser seguidos aos padrões técnicos estabelecidos e previstos 
no respectivo Contrato. Quaisquer dúvidas ou adequações necessárias a respeito deverão 
ser esclarecidas e autorizadas pela coparticipante, antes da execução do serviço. 

3.7. Todos os projetos deverão ter normatizações pertinentes às obras, bem como, Projetos 
Estruturais e Serviços de Engenharia Orçamentária, incluindo Documentos Técnicos, 
Especificações Técnicas, Planilhas de Custos e Quantitativos, Composição Unitária de 
Preços, Planilhas de Composição de Custos Unitários de Serviços, Projeto Arquitetônico, 
Cronograma Físico-Financeiro e Memorial de Cálculo, Memoriais Descritivos, além da 
laboração do caderno de encargos de todos os projetos para a execução de obras do 
Município de Riachão/MA.  

3.8. Deverá ser obedecer com rigor à legislação urbanística vigente e todas as Normas 
Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
pertinentes a cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos. 

3.9. Para a execução dos projetos de obras, a Contratada deverá observar a todo instante 
condições técnicas e particulares estabelecidas no presente Projeto Básico, e outras 
imposições previstas no respectivo Contrato, além das instruções que venha receber da 
contratante em cada caso específico. A Contratada será responsável pelos danos ou defeitos 
construtivos que venham a ocorrer nos locais, devido a qualquer negligência ou operação 
deficiente de sua parte, devendo reparar, as suas custas, os prejuízos ocasionados sem tais 
circunstâncias. 

3.10. Será de inteira responsabilidade da Contratada para Elaboração de Projetos a 
aprovação e alterações necessárias dos projetos contratados nos diversos órgãos de 
fiscalização e controle, como CREA/CAU, Companhias de Saneamento e Energia ou Corpo 
de Bombeiros e demais entidades que as solicitem, se for o caso, até a aprovação e 
legalização definitiva dos mesmos. A aprovação e legalização dos projetos não eximirão seus 
autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação 
pertinentes às suas atividades profissionais. 

3.11. A Contratada deverá providenciar o pagamento de todos os documentos impressos 
(peças gráficas e documentos) e mobilização para o serviço de protocolo e acompanhamento 
nos órgãos competentes para aprovação e legalização dos projetos do Município, devendo 
estes custos estar inclusos em suas propostas: 

3.12. As peças gráficas e seus documentos deverão ser entregues plotados em 01(uma)via 
impressa e outra em meio digital; 

3.13. Os documentos em formato A4 deverão ser entregues impressos em 01(uma)via 
impressa e outra em meio digital;  

3.14. Todas as peças gráficas e documentos em formato A4 deverão ser entregues 
arquivados em perfeito estado, numa pasta e ordenado.  
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3.15. Nas reformas, ampliações e/ou construções, quando a situação requerer ou for 
solicitado pelo Contratante, os projetos complementares somente serão iniciados após a 
apresentação do levantamento topográfico e laudo de sondagem como projeto de fundação e 
estrutural elaborado pela Contratada devidamente aprovado pelo Contratante. Somente após 
a definição das questões pertinentes aos projetos de fundação e estrutural, dar-se-á início ao 
Projeto Executivo1: arquitetônico, complementares e devidas compatibilizações. 

3.16. Deverão ser realizadas reuniões periódicas, conforme acordado entre as partes para 
serem debatidas questões referentes aos projetos contratados. Nestas reuniões deverão ser 
apresentados os serviços até então realizados e tomadas às decisões quanto a eventuais 
pendências, sem alteração do prazo de entrega, estipulado para cada nível de projeto. 

3.17. Suporte às Secretarias Municipais, na formatação e elaboração de consultas prévias, 
propostas e planos de trabalhos, e demais documentos necessários para as transmissões de 
dados nos Sistemas de Convênios do Governo Federal, Plataforma + Brasil e no Sistema de 
Convênios e Congêneres do Governo do Estado do Maranhão, visando à captação de 
recursos de ordem voluntária e provenientes de emendas parlamentares, de acordo com as 
sistemáticas aprovadas pelas respectivas instituições. 

3.18. Acompanhar e informar sobre os Programas e Editais dos Governos Federais e 
Estaduais, com prazos de cadastramentos abertos em cada ministério ou secretaria, onde 
existam possibilidades de propor solicitações de recursos. 

3.19. Atendimento às diligências dos processos de prestações de contas, quando houver; 

3.20. Atendimento de diligências dos projetos de arquitetura e engenharia civil; 

3.21. Orientação na implantação e operacionalização da Unidade de Acompanhamento e 
Controle de Convênios, Contratos de Repasses e Termos de Cooperação; 

3.22. A Contratada se compromete a prestar os serviços conforme descrito abaixo, de acordo 
com as normas e procedimentos exigidos pelo município de Riachão/MA, sendo que a 
contratada deverá executar em parceria com o Setor Técnico da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Obras as seguintes atividades: 

a) Apoio à elaboração do planejamento estratégico do município de Riachão/MA; 

b) Elaboração de projetos sempre que determinada demanda de obra ou serviço de 
engenharia não possuir recurso de convenio destinado especificamente para 
elaboração dos mesmos; 

c) Correção, revisão, adequação e detalhamento do passivo de projetos existentes em 
análise nos órgãos governamentais de fomento; 

d) Fiscalização de obras inclusive dos cronogramas físico-financeiros sendo responsável 
pela elaboração dos boletins de medições, relatórios fotográficos e reprogramações 
sempre que estas forem necessárias; 

e) Planejamento das ações junto as Concessionárias de Serviços e Órgãos Ambientais 
de modo a evitar impedimentos e atrasos na execução das obras; 

f) Prestar assessoria especializada, quando solicitado, na análise das reivindicações das 
construtoras para alteração de prazos, custos, métodos executivos, soluções técnicas, 
emitindo parecer conclusivo sobre o assunto; 

g) Acompanhamento dos serviços topográficos necessários à execução das obras, de 
responsabilidade das Construtoras; 
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h) Verificar e fazer cumprir todas as normas da Medicina, Higiene e Segurança do 
Trabalho de acordo com os dispositivos contratuais e as peculiaridades de cada obra, 
fazer cumprir o uso de uniformes, equipamentos individuais de segurança (EPI´s) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPCs); 

i) Aprovar os locais e projetos dos canteiros de obra, bem como exigir sua manutenção 
durante a execução das obras; 

j) Elaborar pareceres conclusivos sobre qualquer assunto que envolva alterações nos 
contratos, suspensão total ou parcial dos serviços, execução de serviços não previstos 
nos contratos, alteração de preços unitários e/ou composições de custos de novos 
serviços, tendo em vista o impacto nos custos e nos prazos contratuais das obras; 

k) Efetuar controle físico-financeiro dos contratos através de apontamentos de campo e 
da análise das medições mensais dos serviços executados pelas construtoras, em 
comparação com os cronogramas físico-financeiros dos contratos; 

l) Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusão dos 
serviços das construtoras, com emissão de relatórios consubstanciados; 

m) Fiscalização da qualidade das obras e serviços, incluindo sua conformidade com os 
projetos e especificações técnicas; 

n) Fiscalização da qualidade dos materiais empregados, solicitando às Construtoras 
ensaios e inspeções técnicas, sempre que necessário; 

o) Fiscalização da conformidade com os projetos e especificações dos equipamentos 
instalados; 

p) Exigir os certificados de garantia dos equipamentos instalados, bem como dos 
manuais de instalação e instruções de uso; 

q) Agendamento e participação de reuniões periódicas com as construtoras para 
avaliação do andamento das obras e serviços em comparação com o cronograma 
físico-financeiro; 

r) Verificar o registro no Diário de Obra da empresa de todas as ocorrências verificadas 
nas obras bem como os serviços realizados; 

s) Emitir dos Boletins de Medição dos contratos; 

t) Exigir das Empreiteiras a apresentação de “as built” dos projetos das obras 
executadas, sempre que necessário; 

u) Fazer a gerência técnica das empresas projetistas a serem subcontratadas conforme 
demanda e necessidades de outras Secretarias; 

v) Avaliação Técnica de prédios e equipamentos públicos quanto a necessidade de 
recuperação/reforço estrutural, restauração e outros serviços correlatos; 

w) Auxiliar na análise de pareceres de alvará de construção; 

x) Emitir pareceres para defesa civil, sempre que necessário laudo de engenharia e 
arquitetura; 

y) Acompanhar e representar conjunta e solidariamente o setor técnico junto aos órgãos 
de fomento e fiscalização. 

3.23. Os produtos a serem fornecidos pela Gerenciadora serão no mínimo: 
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a) ART e RRT de responsabilidade técnica pelos serviços prestados. 

b) Execução de projetos conforme normas da ABNT e dos agentes financiadores; 

c) Relatórios e Documentos das Obras e Contratos devendo ser elaborados 
cronogramas de Avanço Físico acompanhamento das obras, relatório fotográfico dos 
serviços executados, Boletins de Medições e Notificações quando se fizerem 
necessários. 

d) Laudos, Pareceres e informações pertinentes as atividades de avaliação de alvarás, 
defesa civil, dentre outras atividades. 

e) Relatórios Mensais das Atividades do Contrato contendo todas as atividades 
realizadas pela contratada. 

3.24. Quanto aos locais e forma da execução dos serviços deverão ser observadas as 
seguintes disposições: 

a) O grupo técnico de apoio na supervisão e fiscalização das obras deverão utilizar as 
dependências da Prefeitura Municipal de Riachão/MA, em local indicado pelo Setor 
Técnico. 

b) Os serviços serão realizados de acordo com o Projeto Básico e edital de licitação, 
Contrato de prestação dos Serviços e em consonância com o Projeto Básico todos os 
seus Anexos. 

3.25. Observações Pertinentes aos Projetos: 

I. Os projetos devem prever soluções que atendam à legislação que dispõe sobre 
acessibilidade universal: Lei n.º 10.048 de 8 de novembro de 2000, Lei n.º 10.098 de 19 de 
dezembro de 2000, Decreto n.º 5.296 de 2 de dezembro de 2004, Lei n.º 13.146 de 6 de julho 
de 2015 e às normas técnicas brasileiras editadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas– ABNT. 

II. A Contratada deverá fazer visitas aos locais das implantações dos projetos, bem como 
para projetos de reformas, de modo a colher in loco informações e dados necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos, sem custo adicional para a Contratante. 

III. Deverão atender ao Art.6º, incisos IX e X, da Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/93; e ao 
previsto no Acórdão n.º 632/2012–Tribunal de Contas da União–Plenário, de 21 de março de 
2012, no que se refere a projetos, observando a Orientação Técnica OT–IBR001/2006. 

IV. Os Memoriais descritivos das obras devem permitir a caracterização física e padrão de 
qualidade sem indicação de marcas e deverá ser assinado pelo responsável técnico. 

3.26. Os projetos produzidos deverão observar: 

I. Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
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b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisória se condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros 
dados necessários em cada caso. 

II. Projeto Executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes, à execução completa 
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas– ABNT. ART/RRT’s de todos os projetos e seus respectivos comprovantes de 
quitação. Apresentar ART/RRT específica quanto ao cumprimento no projeto dos quesitos de 
acessibilidade (admissível em conjunto com ART/RRT de projeto). Todas as peças técnicas 
(projetos, memoriais, planilhas, etc.) deverão fazer referência ao número da ART/RRT 
correspondente à sua versão. Todos os projetos devem estar assinados pelo contratante e 
pelo profissional responsável técnico, devidamente habilitado junto ao órgão competente. 

3.27. Documentos que caracterizam a entrega dos trabalhos: 

a) Projetos básicos e executivos finalizados e aprovados pela fiscalização; 

b) Memoriais descritivos; 

c) Relação de materiais; 

d) Declaração de compatibilização; 

e) Declaração de dispensa de aprovação nas concessionárias (quando necessária); 

f) Declaração de viabilidade técnica das concessionárias (redes de energia elétrica, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário), se necessário; 

g) ART’s e RRT’s. 

h) Todos os documentos acima deverão estar assinados pelos respectivos responsáveis 
técnicos, bem como deverão conter a logo marca da empresa contratada. 

3.28. Orientações Importantes aos Projetos: 

I. Todos os projetos deverão ser compatibilizados durante a elaboração. A empresa deverá 
coordenar e compatibilizar os projetos e deverá incluir no ato da entrega destes, o Termo de 
Compatibilização, juntamente com a respectiva ART e RRT de acordo com a compatibilização 
dos projetos. 

II. Cabe a empresa contratada para execução dos trabalhos a compatibilização geral entre 
todos os projetos e projetos complementares antes da entrega ao Município. Tanto as 
pranchas de desenho como as demais peças deverão possuir identificação contendo: 

a) Denominação e local da obra; 

b) Nome da empresa executora (CONTRATADA); 
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c) Tipo de projeto; 

d) Data; 

e) Nome do responsável técnico, título, número de registro no Conselho de Classe, 
número da ART, RRT e sua assinatura. 

3.29. É de responsabilidade da empresa contratada para execução dos trabalhos: as 
aprovações, solicitações e retiradas de certidões, solicitações e retirada de licenças, 
adequações de projetos e preenchimentos de documentos que forem solicitados por agentes 
de financiamentos no que couber aos projetos contratados. 

3.30. A empresa ou profissional contratado para o desenvolvimento ou implantação dos 
projetos é o responsável em providenciar todas as informações ou necessidades que 
viabilizem a implantação, enfim, cabe levantar qualquer medida ou projeto que permita a 
perfeita execução do objeto deste Projeto Básico. 

3.31. A Contratada deverá fazer visitas ao local da implantação do projeto, bem como para 
projetos de reforma, de modo acolher informações e dados in loco necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos, sem custo adicional para a contratante. 

3.32. Os projetos deverão ser elaborados e apresentados de acordo com as normas da 
ABNT, tanto nos critérios de cálculo, quanto na apresentação e deverão estar em 
conformidade com exigências das concessionárias locais e Corpo de Bombeiros do Estado do 
Maranhão, sendo obrigatória a visita ao local de implantação da obra, produto do projeto, a 
todos os projetistas envolvidos na elaboração dos projetos. 

3.33. As dimensões e áreas indicadas no início dos trabalhos são aproximadas e servem 
apenas para orientar a definição do custo de cada projeto ou estudo. Essas áreas e 
dimensões estão sujeitas a alteração durante o desenvolvimento dos projetos e/ou devido a 
levantamentos in loco. 

3.34. Para os projetos que não necessitem das aprovações junto às concessionárias 
(CAEMA, Corpo de Bombeiros e Equatorial), a empresa deverá apresentar uma declaração 
formal à contratante informando que tais projetos dispensam aprovação e motivos. Este 
documento caracteriza-se como parte integrante da entrega dos serviços. 

3.35. No caso de projeto padrão, se houver, cuja aprovação somente se dará no ato da 
elaboração do projeto de implantação, o projetista responsável por aquele projeto deverá 
obter o visto de aprovação prévia do corpo de bombeiros nos projetos arquitetônicos e de 
prevenção contra incêndio e encaminhar juntamente com os projetos, uma declaração 
responsabilizando-se em prestar todas as informações relativas ao projeto para o profissional 
que estiver responsável em fazer as aprovações no órgão competente, bem como fazer toda 
e qualquer alteração no seu projeto de prevenção contra incêndio para fins de adequá-lo às 
exigências do corpo de bombeiros à época da aprovação, caso haja a necessidade. 

3.36. No ato do recebimento provisório de projetos (aqueles que dependam de aprovações de 
concessionárias e/ou órgãos municipais) deverá ser entregue ao contratante o protocolo de 
entrada da solicitação desta aprovação. A falta deste protocolo caracterizará o serviço, como 
não entregue. 
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3.37. Após a assinatura da Ordem de Serviço, a contratada deverá procurar o fiscal 
responsável pelo acompanhamento do projeto e efetuar e/ou agendar reunião, para fins de 
esclarecimentos e dirimir as dúvidas quanto à execução dos projetos (no mínimo duas 
reuniões obrigatórias durante o prazo de execução dos projetos). O contato poderá ser feito 
diretamente com o fiscal, via fone ou por e-mail, no prazo máximo de até cinco dias corridos 
após assinatura da respectiva Ordem de Serviço. 

3.38. A empresa ou profissionais contratados para elaboração dos projetos executivos devem 
manter os memoriais de cálculo disponíveis para consulta pelos órgãos responsáveis pela 
licitação, bem como pelos órgãos de controle, gestores dos recursos, mandatários da união, 
conselhos federais de regulação das profissões liberais e agências reguladoras. O memorial 
de cálculo deve conter a descrição detalhada da metodologia de cálculo e do 
dimensionamento dos elementos constitutivos das obras ou serviços de engenharia, inclusive 
com as planilhas e os relatórios gerados por software de cálculo. 

3.39. Nos memoriais descritivos, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sendo vedado incluir marcas, características e especificações exclusivas no 
objeto da licitação, a não ser quando for tecnicamente justificável, não se admitindo 
preferência por marcas. Desta forma, as especificações devem ser bem detalhadas, incluindo 
as exigências consideradas necessárias, mas tomando-se cuidado de não restringir a 
competitividade da licitação. As especificações técnicas devem ser apresentadas de acordo 
com as exigências da lei, e quando a referência à marca for imprescindível, esta deverá ser 
feita com no mínimo 3 (três) marcas, além da citação “ou similar” dentro das mesmas 
especificações técnicas. A especificação deverá fixar as regras e condições que se devem 
seguir para a execução da obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os 
materiais, equipamentos, elementos, componentes, sistemas construtivos a serem aplicados 
e o modo como serão executados cada um dos serviços apontando, também, os critérios para 
a sua medição. 

3.40. O Memorial deverá conter a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, 
onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como, suas justificativas 
necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos 
desenhos. 

3.41. O projeto deverá ser acompanhado de orientações quanto ao uso, operação e 
conservação, de forma a não deixar dúvida e garantir um bom desempenho da obra e dos 
equipamentos nela instalados. 

3.42. O memorial descritivo deverá conter no mínimo os seguintes itens na ordem indicada a 
seguir:  

a) Objeto com descrição sumária da obra (sinalização, dimensões, finalidade, etc.); 

b) Todos os itens presentes no projeto deverão estar compatibilizados com o memorial 
descritivo e também com o quantitativo de material da obra; 

c) Sistema construtivo (justificativa e soluções adotadas); 

d) Normalização; 

e) Mobilização, instalação e desmobilização. 

3.43. As especificações técnicas para cada projeto, na ordem apresentada neste Projeto 
Básico, constando no mínimo de: 

a) Materiais a serem empregados; 
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b) Aplicações dos materiais e cuidados especiais; 

c) Eventuais ensaios; 

d) Cuidados com manutenção; 

e) Descrição de acabamento; 

f) Manuseio e armazenagem dos materiais. 

3.44. Todos os projetos deverão ser elaborados em conformidade com as normas da ABNT e 
legislação vigente. O responsável técnico pelo respectivo projeto deverá considerar no 
fornecimento, dentro da filosofia do projeto adotada, todos os componentes e serviços 
agregados, mesmo que não estejam especificamente mencionados ou indicados, de maneira 
que o sistema opere de forma plenamente satisfatória. 

3.45. A empresa contratada para a elaboração dos projetos ficará responsável pela 
coordenação e também pela compatibilização dos projetos, e deverá adotar os seguintes 
procedimentos: 

a) Coordenação: proceder a coleta de todas as informações junto aos profissionais 
envolvidos no processo e repassando-as a quem de direito for, de modo a contribuir 
para o bom andamento dos trabalhos, organizando e responsabilizando-se pela 
entrega efetiva de todos os projetos e serviços de acordo com as orientações 
fornecidas pelo Município de Riachão/MA. Deverá estar atenta ao cumprimento dos 
prazos de execução de cada projeto e informar ao Município, em tempo hábil, 
qualquer fato que possa influenciar no cumprimento do prazo contratual; 

b) Compatibilização: os projetos de diferentes especialidades deverão ser superpostos 
para verificar as interferências entre eles, e os problemas evidenciados para que a 
coordenação possa solucioná-los. Deve acontecer quando os projetos já estão 
concebidos de modo que possíveis erros possam ser detectados. A análise, 
verificação e correção das interferências físicas entre as diferentes soluções de projeto 
compõem-se em uma atividade de gerenciar e integrar projetos afins, visando o 
perfeito ajuste entre os mesmos, conduzindo para a obtenção dos padrões de 
qualidade na entrega final do produto. As correções de projetos por falta de 
compatibilização correrão por conta da contratada sem custos adicionais. 

3.46. Os projetos deverão ser elaborados e apresentados de forma precisa, completa, limpa e 
clara e deverão conter todos os elementos necessários para a perfeita compreensão, 
execução, ornamentação e entendimento das soluções adotadas. 

3.47. A apresentação gráfica e formato deverão obedecer aos seguintes padrões: 

a) Modelos de prancha A0, A1, A2, A3 e A4, sendo preferencialmente apresentadas em 
tamanho A1; 

b) Os textos deverão ser de tamanho A4 com formatação segundo as normas da ABNT, 
letra Arial12, espaço1. A impressão deverá ser feita em impressora com definição 
mínima de 600 dpi; 

c) Os desenhos de anexo são memorial descritivo deverão ser preferencialmente em A3. 

3.48. Os projetos em arquivos digitalizados deverão ser entregues da seguinte forma: 

a) Em arquivos DWG (no aplicativo AUTOCAD 2004) e em arquivos tipo PLT e PDF. Os 
arquivos com saída em DWG poderão ser elaborados em outros aplicativos, desde 
que haja compatibilidade como aplicativo AUTOCAD2004; 
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b) Os textos em Word ou aplicativo similar e também em PDF; 

c) As planilhas em Excel ou aplicativo similar e também em PDF; 

d) Gravados em CD; 

e) Dois jogos de projetos plotados: sendo um para revisão final e outro com a versão 
definitiva do projeto aprovado pelo Município; 

f) ART’s e RRT’s. 

3.49. Todas as pranchas, memoriais descritivos, relações de materiais ou quaisquer outros 
materiais necessários à compreensão do projeto, deverão ser editados de forma que sejam 
perfeitamente legíveis em impressões monocromáticas. 

3.50. Os arquivos não deverão ser entregues compactados (zip, rar,7z, etc.). 

3.51. O recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica(ART), junto ao CREA e 
Registro de Responsabilidade Técnica(RRT) junto ao CAU ficará a cargo do Contratado, 
sendo indispensável e obrigatória a apresentação na ocasião da entrega dos projetos. 

3.52. Somente será caracterizada a entrega total dos serviços, se tal entrega vier 
acompanhada da respectiva ART e RRT, devidamente quitada. 

3.53. Todas as peças técnicas (projetos, memoriais, planilhas, etc.) deverão fazer referência 
ao número da ART/RRT correspondente à sua versão. 

4. DO LOCAL E DA EXECUÇÃO 

4.1. Alguns serviços, conforme o caso deverá ser executado na sede da Prefeitura Municipal 
de Riachão, situada à Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, Riachão/MA (MA) - 
CEP: 65.990-000, conforme demanda, em qualquer Setor Administrativo Municipal, podendo 
ocorrer por meio de telefone, e-mail ou diretamente ao Assessor Jurídico, devendo dirimir as 
dúvidas, contingências e diligências em nó máximo 48 (quarenta e oito) horas da solicitação, 
além de comparecer ao Município no mínimo uma vez por mês para manter feedback, em 
horário de expediente regulamentar. 

4.2. Alguns serviços, conforme o caso, deverá ser prestados em todo o território nacional, em 
que existam demandas de interesse da CONTRATANTE. 

4.3. Todos os eventuais custos com passagens, hospedagem, condução, deslocamento, 
alimentação, seguros e demais despesas necessárias à execução dos serviços correrão às 
expensas da CONTRATADA. No caso de demandas fora da cidade de Riachão/MA, a 
CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com deslocamento de sua equipe 
técnica, inclusive custos com diligências e demais providências necessárias ao exato 
cumprimento do objeto contratual, salvo despesas inerentes ao preposto da CONTRATANTE. 

5. DOS ORÇAMENTOS E DOS DOCUMENTOS AFINS 

5.1. Deverão ser elaboradas as planilhas orçamentárias sintéticas e analíticas com suas 
composições de preços unitários, com discriminações, unidades, quantidades, preços 
unitários e totais, controlando os custos orçados como orçamento previsto para o 
empreendimento. 

5.2. A contratada deverá apresentar a memória de cálculo de todos os quantitativos 
apresentados na planilha orçamentária, Elaboração de curva ABC de insumos e serviços, 
cronograma físico-financeiro da obra em modelo a ser aprovado pela fiscalização; 
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5.3. As planilhas orçamentárias de construção civil deverão considerar todos os encargos 
sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão-de-obra, 
e BDI; 

5.4. Os percentuais relativos a encargos sociais e BDI deverão seguir as recomendações do 
TCE e TCU. 

5.5. Na composição dos preços unitários de construção civil deverão ser consideradas as 
particularidades de cada localidade onde serão executadas as obras e/ou serviços, com 
relação a emprego de materiais e 

5.6. O orçamento global e respectivas planilhas deverão ser apresentados em formato 
compatível com Microsoft Office Excel, com valores financeiros com duas casas decimais. 

5.7. A obtenção dos custos de insumos ou serviços deverá basear-se em fontes de mercado 
seguindo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil–SINAPI, 
ou outro banco de dados com base para o cálculo confiável de preços de serviços e insumos. 

5.8. Para cada preço unitário apresentado deverá ser indicada a fonte utilizada. 

5.9. Entregar consolidação dos orçamentos gerados nos projetos arquitetônicos, 
complementar e seus documentos afins. 

5.10. Analisar criticamente as soluções dos projetos, quanto ao custo e técnicas; 

5.11. Analisar as interferências que ocorrerem nas fases do projeto e compatibilizar com 
todas as planilhas dos projetos complementares. 

5.12. As especificações técnicas deverão conter informações detalhadas e necessárias à 
caracterização da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção 
definindo com clareza e precisão: 

5.13. Fazer pesquisa de mercado com no mínimo 03 fornecedores, com apresentação das 
propostas fornecidas; 

5.14. Planilha de quantitativos e preços dos materiais e serviços deverá ser elaborada de 
forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além 
da planilha de somatória geral; 

5.15. Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas: Item, discriminação, 
unidade, quantidade, custo unitário (mão-de-obra e material) e custo total por bloco a ser 
edificado ou reformado; 

5.16. Na planilha analítica deverão constar as composições de todos os custos unitários; 

5.17. Deverá ser apresentada a composição do BDI e Encargos Sociais. 

5.18. Deverão apresentar a memória de cálculo de todos os quantitativos apresentados nas 
planilhas orçamentárias. 

5.19. No Cronograma Físico-Financeiro deverá ser apresentado o plano de execução de 
todas as etapas da obra e dos desembolsos necessários. Deve contemplar todas as fases de 
execução desde a mobilização, passando pelas atividades previstas no projeto, até a 
desmobilização do canteiro de obras. 

5.20. As planilhas devem englobar o desenvolvimento físico e financeiro da obra por bloco a 
ser construído, tendo por objetivo o seguinte: 

a) Fisicamente – demonstrara previsão da evolução física dos serviços na unidade de 
tempo, permitindo avaliações periódicas de acerto; 
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b) Financeiramente – converter a demonstração física em termos monetários, através do 
somatório dos quantitativos dos preços unitários em cada etapa do cronograma físico, 
que representará o desembolso mensal. 

c) Os orçamentos deverão seguir as normas da ABNT. 

d) O orçamento global e respectivas planilhas deverão ser apresentados em arquivo 
compatível com Microsoft Office Excel (com os valores financeiros com duas casas 
decimais), entregues em CDs ou DVDs, e-mail, pen drives e 02 (duas) vias impressas 
em papel sulfite e formato A4 devidamente encadernadas. 

e) A Contratada deverá realizar a elaboração de levantamento dos quantitativos de 
materiais e serviços de todos os projetos que permitam ao CONTRATANTE promover 
o processo de licitação de maneira clara e sem dúvidas ou pendências. 

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. O prazo de execução dos serviços a serem contratados, será de 12 (doze) meses, 
contados do recebimento da Ordem de Serviço.  A vigência do contrato se dará pelo período 
de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento contratual, podendo ser 
prorrogado por igual período, conforme artigo 57, inciso I, da Lei 8.666/93. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências 
e condições a seguir estabelecidas: 

a) Manter durante toda a execução do serviço em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

b) Colocar a disposição dos técnicos, espaços físicos compatíveis e os equipamentos 
que forem requisitados como necessários para o bom andamento dos serviços; 

c) Recolher as Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART), junto ao CREA ou 
CAU, sendo indispensável e obrigatória à apresentação na ocasião da entrega dos 
itens contratados; 

d) Realizar as alterações de projeto necessárias à aprovação junto aos órgãos das 
esferas municipal, estadual e nacional; 

e) Apresentar todos os quantitativos e orçamento de execução de todos os serviços, 
indicando os respectivos códigos de referência (SICRO ou SINAPI ou Banco de dados 
equivalente); 

f) Fornecer equipamentos de segurança individual para todos os funcionários, assinar a 
carteira de trabalho de todos os funcionários que trabalharem nos serviços objeto 
deste instrumento, para fiscalização do Município e demais órgãos federais; 

g) Contratar, se for o caso, mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade 
suficiente à perfeita elaboração dos Projetos, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do município de Riachão/MA, cabendo-
lhe efetuar todas as obrigações trabalhistas, bem como seguros e quaisquer outros 
necessários; 
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h) Seguir as diretrizes técnicas do Município emanadas diretamente ou por intermédio de 
sua Secretaria Municipal de Infraestrutura e/ou da Unidade de Controle Interno, aos 
quais a Contratada se reportará nas questões controvertidas complexas, 
comprometendo-se a adotar o planejamento que lhe for recomendada, predispondo-se 
ao debate teórico que vise ao aprimoramento e padrão mínimo da prestação dos 
serviços de assessoria e consultoria à Contratante. 

i) Atender quando da execução dos serviços contratados todas as leis, posturas e 
regulamentos. Federais, Estaduais e Municipais, relacionados com o trabalho a ser 
executado; 

j) Arcar com todas as despesas de deslocamento dos técnicos durante a prestação dos 
serviços e quaisquer tributos e encargos trabalhistas e sociais que vierem a incidir 
sobre a prestação dos serviços; 

k) Acolher as explicações técnicas e fornecer todas as informações e documentação 
legal para a eximia prestação dos serviços; 

l) Atender os servidores do Município e seus entes na sede da empresa para 
orientações técnicas específicas, produção dos trabalhos especiais, orientações, 
treinamentos e consultorias; 

m) Não divulgar, informar, revelar e fornecer a terceiros, sob qualquer pretexto, as 
informações e dados adquiridos na execução do serviço, sob pena de ressarcir a 
contratante por perdas e danos, e física dos trabalhos, de maneira a evitar 
interrupções ou paralisações; 

n) Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante; 

o) Responder perante a Prefeitura Municipal de Riachão/MA, mesmo no caso de 
ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos 
ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, 
que sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A 
responsabilidade se estenderá à danos a terceiros, devendo a Contratada adotar 
medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas 
das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

p) Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 
que a Contratada não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento 
prévio por escrito da Contratante, fazer uso de quaisquer informações ou documentos 
especificados no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do Contrato; 

q) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta e/ou indiretamente, 
incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições 
previdenciárias, fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes 
de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Riachão/MA, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da Contratada, com referência às suas obrigações, não se transfere à 
Prefeitura Municipal Riachão/MA; 

r) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
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s) Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 
previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006;  

t) Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de 
serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do 
art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de 
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, 
conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 
2006. 

u) Para efeito de comprovação da comunicação, a CONTRATADA’S deverá apresentar 
cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e 
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços 
mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da 
ocorrência da situação de vedação. 

v) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. A Contratante estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências 
e condições a seguir estabelecidas: 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA’S, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

d) Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade 
do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 
legislação trabalhista; 

e) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

f) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
CONTRATADA’S, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN 
SEGES/MPDG n. 005/2017. 

g) Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

h) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando 
o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de 
recepção e apoio ao usuário; 
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i) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADA; 

j) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA’S, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 
e 

k) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 

l) Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:  

m) A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem 
como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

n) O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar 
qualquer irregularidade;  

o) O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato.  

p) Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
após a extinção ou rescisão do contrato. 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. Será permitida a subcontratação parcial do objeto até o limite máximo de 30% (trinta por 
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

I. É vedado qualquer tipo de sub-rogação estando claro que a responsabilidade do contrato 
como um todo deve ser da CONTRATADA. 

II. A subcontratação deverá sempre e obrigatoriamente passar por análise prévia e aprovação 
expressa da Administração Municipal através da manifestação do órgão executor. 

9.2. São obrigações adicionais da CONTRATADA, em razão da subcontratação: 

I. Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para 
regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

II. Substituir a subcontratadas, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução 
total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratadas; 

9.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA’S pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela 
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, 
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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9.4. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1. É admissível à fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato 

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

11.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem 
por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço 
contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como 
prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de 
contratos para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, 
prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista 
a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

11.2. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, 
podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário. 

11.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666, de 1993 

11.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

11.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

11.7. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 

11.8. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

11.9. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizada.  

11.10. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
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11.11. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

11.12. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

11.13. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços. 

11.14. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego inadequado ou de 
qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos. 

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA’S pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou 
pela equipe de fiscalização. 

12.3. Conforme Lei 8.666/1993 estabelece, e abaixo transcrito:  

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: I - Em se tratando 
de obras e serviços:  

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;  

b) Definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei”; 

12.4. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das 
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato 
convocatório. 

12.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

13. DO REAJUSTE 
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13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

13.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 
IPCA/IBGE, tendo como data-base a data do orçamento que fundamentou a proposta 
apresentada pela empresa vencedora do certame, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste, e caso o adimplemento da obrigação das 
parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma 
físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

13.4. 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. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 

13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

13.6. 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. 

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

13.8. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 

13.9. O Critério de reajuste a ser utilizado é o que está descrito no Inciso XI do Art. 40 da Lei 
8.666/93. 

13.10. O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme Equação abaixo: 

R= I1-I0 *V 

Onde:  

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;  

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da CONTRATANTE;  

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento;  

V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado; 

13.11. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os preços 
contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem anterior deste Termo de 
Referência obedecendo-se os seguintes critérios: 

13.12. Se os índices aumentarem prevalecerá àqueles vigentes nas datas em que as etapas 
dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma 

13.13. Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os 
serviços forem executados; 
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13.14. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 
acréscimos. 

13.15. O reajuste será realizado por apostilamento. 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA 
que: 

I. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

II. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

III. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

IV. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

V. Cometer fraude fiscal. 

14.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da 
aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos 
termos do art. 87 da Lei 8.666, de 1993, aquele que: 

I. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social 
exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

14.3. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no 
dia fixado. 
14.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

II. Multa de:  

14.4.II.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

14.4.II.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 

14.4.II.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

14.4.II.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

14.4.II.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 
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máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

14.4.II.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

III. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

IV. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

V. As sanções previstas nos subitens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 

VI. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 

ou conseqüências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, 

por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por 

dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, 02 
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por ocorrência; 

6 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda 

às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 
03 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 

VII. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

14.4.VII.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.4.VII.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.4.VII.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  

VIII. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 
PAR. 

IX. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

X. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 

XI. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 
9.784, de 1999. 

XII. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

14.4.XII.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração Pública, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 
judicialmente. 

XIII. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
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15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

15.1. As exigências de HABILITAÇÃO JURÍDICA E DE REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA seguem a generalidade do objeto conforme disciplinado no edital. 

15.2. Os critérios de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA a serem atendidas pelo fornecedor estão 
previstas no edital. 

15.3. Critérios de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a serem atendidas pelo fornecedor serão: 

I. Certidão de Registro da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, na sua respectiva região, com validade na data de abertura da licitação, devidamente atualizada em 

todos os seus dados cadastrais e contratuais. 

15.3.I.1. OBSERVAÇÃO: No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 
registrados no CREA ou CAU do Estado do Maranhão, deverão ser providenciados os respectivos 
vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

II. Quanto à capacidade técnico-profissional - Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 
CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável 
(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, compatível com o 
objeto deste certame, em características técnicas, quantidades e prazos. 

III. Relação explícita e declaração formal de disponibilidade da equipe técnica especializada acima 
relacionados, considerada essencial para cumprimento do objeto da licitação, bem como a qualificação 
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, e pelo menos um 
dos documentos elencados no item abaixo, sob as penas cabíveis. (Conforme inciso II, e § 6.º do art. 
30, da Lei n.º 8.666/93). 

15.3.III.1. A Equipe Técnica deverá ser composta, no mínimo, pelos profissionais abaixo relacionados, 
sendo que a ausência de qualquer um destes profissionais no quadro técnico da empresa licitante 
implicará na sua desclassificação: 

Nível Escolar Profissional Quant. 

Nível superior 
Engenheiro Civil 1 

Arquiteto 1 

15.3.III.2. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica supracitados que pertencem ou 
pertencerão ao quadro da empresa licitante, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio 
que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e os 
prestadores de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, casam o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

15.3.III.3. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Fiscalização. 

15.3.III.4. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, 
deverá ser juntada à documentação declaração formal do contratante principal confirmando 
que o técnico indicado foi responsável pela sua execução, ou um de seus responsáveis 
técnicos.  
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IV. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, não será considerado aquele 
emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente. Serão 
consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou 
controladoras da empresa proponente ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica, 
proprietário ou titular da empresa emitente e da empresa proponente. 

15.4. Quanto à qualificação capacidade técnica operacional - Apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviço compatível com o objeto 
deste certame, em características técnicas, quantidades e prazos. 

I. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 
informações: 

f) Descrição das características técnicas das obras ou serviços;                                                                             

g) Atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato;  

h) Firmado por representante legal do contratante;  

i) Indique sua data de emissão;  

j) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou 
serviços executados (ART/RRT); 

15.5. A Administração poderá adotar diligências tendentes a confirmar a autenticidade e 
correção dos atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, 
dentre estas a solicitação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com registro de atestado 
(atividade concluída ou em andamento), referente aos profissionais que integrarão sua equipe 
técnica, na qual conste a licitante como empresa vinculada à execução do contrato. 

15.6. Os profissionais indicado pela licitante, detentor do atestado de capacidade técnico-
profissional, deverá participar como responsável técnico da execução dos serviços, 
respondendo perante a Prefeitura Municipal de Riachão. 

15.7. Os critérios de aceitabilidade de preço serão o que segue: 

I. O valor global não poderá ser inferior a 70% (setenta por cento) do valor estimado. 
Consideram-se manifestamente inexequíveis conforme disposto no art. 48, parágrafo 
primeiro, da Lei 8.666/93, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 
cento) do menor preço dos seguintes valores:  

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado, conforme valor estimado para esta contratação, sendo a média 
resultante menor que valor estimado, ou;  

b) Valor estimado para esta contratação. 

15.8. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

16. DOS RECURÇOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários para execução dos serviços objetos do presente Projeto são 
constantes na Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2022 e 
disponíveis no Orçamento do Município, informado pelo Departamento de Contabilidade, 
conforme a seguir:  

ÓRGÃO: 01. Prefeitura de Riachão 
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UNIDADE: 06. Secretaria Municipal de Infraestrutura 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.451.0002.2-005 – Manutenção e funcionamento da 
Secretaria de Infraestrutura. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00-001 – Outros Serviços de Terceiros/ 
Pessoa Jurídica. 

17. PAGAMENTO 

17.1. Após a assinatura do Contrato o pagamento dos serviços será efetuado da seguinte 
forma: 

I. A CONTRATADA deverá protocolar na Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e 
carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do 
processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do 
Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente 
emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de 
empenho como também as seguintes certidões atualizadas:  

a) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-
FGTS; Certidão de Débitos Trabalhistas-CNDT; Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de 
Fazenda Municipal. 

II. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento 
será creditado em favor do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem 
bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência 
e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida 
ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional. 

III. A Prefeitura Municipal de Riachão/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento 
se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas. 

IV. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o 
prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua 
reapresentação. 

V. Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as 
pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer 
pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual. 

VI. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção 
monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato. 

VII. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos em favor da 
CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou 
outros encargos de sua responsabilidade, inclusive trabalhistas. 

18. DA MODALIDADE, DO TIPO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
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18.1. A modalidade de licitação será Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global. 
Todavia será desclassificada a proposta vencedora nos quais se verifique que qualquer um 
dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 
Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro não superar os valores de referência discriminados neste Projeto Básico. 

 

Riachão, 24 de janeiro de 2022. 

Responsável pela elaboração do Projeto Básico, e autorização de prosseguimento do 
processo licitatório: 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 
LENÍCIO FIGUEREDO FONSECA 

Secretário Municipal de Infraestrutura 
Portaria n.º 008/2021 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CF. 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

 

 

 

A empresa  , inscrita  no CNPJ  (M.F.)  sob o nº    , por intermédio do 
seu representante legal, o Sr (a)  , portador (a) da Carteira de Identidade nº   e CPF 
nº   , para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da 
Constituição Federal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis que: 

 

 

Não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horário noturno de 
trabalho, perigoso ou insalubre, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

 

 

 

 

 

  ,  /  / . 

Local e Data 

 

 

 

 

 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

   (Representante do licitante), portador da Cédula de 
Identidade RG nº  e do CPF nº   , como representante 
devidamente constituído de    (identificação do licitante), inscrita no 
CNPJ nº 

  , doravante denominado (□ Licitante), para fins do disposto no Edital 
da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

 

(a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 
independente (pelo …), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 

  ,  /  / . 

Local e Data 

 

 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DA HABILITAÇÃO 

 

 

Ref.: identificação da licitação 

 
...........................................................inscrito no CNPJ no ..................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de Identidade no 
.............................. e do CPF no ................................... DECLARA, sob as penas da Lei, que 
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

  ,  /  / . 

Local e Data 

 

 

 

 

 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO – PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

 

 

 

 (NOME DA EMPRESA)  , CNPJ N.º  , 
com sede 

  , (endereço completo) por intermédio de seu 
representante legal, para fins da TOMADA DE PREÇOS n° /2022, DECLARA 
expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 

 

 Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei 
Complementar 123/2006. 

 

 Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não 
incide nos impedimentos do § 4.º do art. 3.º da Lei Complementar 123/2006. 

.  

 

 

____________________________,____________de_________ 

 

 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(Em papel timbrado da empresa) 

 

 

 
Ref.: identificação da licitação 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada 

em participar no processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº /2022, 

conforme Edital expedido pela Prefeitura Municipal de Riachão. DECLARO, sob as penas da 

Lei que a EMPRESA (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXX, atende a 

todos os requisitos solicitados no presente Edital e respectivos anexos, em especial, no que 

se refere à sua habilitação. 

 

 

  ,  /  / . 

Local e Data 

 

 

 

 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

 

 

OBS1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

 

OBS 2: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
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ANEXO VII 

 

MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATO N.º __/2022 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE..............., QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO, 
POR INTERMÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, E A EMPRESA ________. 

 

Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA pessoa 
jurídica de direito público, situada na Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, CEP 
65.400-000, Riachão-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.366/0001-08, neste ato 
representado pelo (…) o Sr. (…), nomeado (a) pela Portaria nº …, publicada no DOM …, 
inscrito(a) no CPF nº (…), portador(a) da Carteira de Identidade nº (…), doravante 
denominado CONTRATANTE, e o(a) ..............................  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  
............................,  sediado(a)  na ..................................., em doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº , expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em 
vista o que consta no Processo nº 012.24.01/2022 e em observância às disposições 
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente 
da TOMADA DE PREÇO n.º 001/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Subcláusula primeira - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços profissionais 
para elaboração de projetos, análises e estudos de engenharia e arquitetura, assessoria e 
consultoria na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, planos de trabalho, 
visando acompanhamento de convênios federais e estaduais. 

Subcláusula segunda - Este termo de contrato vincula-se ao processo administrativo da 
TOMADA DE PREÇO n. º 001/2022 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – MODELO DA SOLUÇÃO CONTRATADA 
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Subcláusula primeira - A Contratada deverá elaborar projetos executivos observando o Projeto 
Básico e deverão ser aprovados em todos os órgãos competentes. Deverão ser englobados 
minimamente os seguintes itens: 

Subcláusula segunda - Saneamento Básico: 

a) Melhorias sanitárias domiciliares (Kits sanitários); 

b) Projeto de sistema de abastecimento de água; 

c) Equipamentos Comunitários: 

d) Praças públicas 

e) Postos de saúde; 

f) Escolas municipais; 

g) Creches; 

h) Estádio de futebol; 

i) Quadra Poliesportiva 

j) Outras infraestruturas 

k) Pavimentação, drenagem e terraplenagem; 

l) Estradas Vicinais; 

m) Urbanismo e combate a incêndio. 

Subcláusula terceira - Não contemplam o objeto do contrato, conforme o caso, os serviços 
relacionados abaixo, nos quais a contratada deverá dar suporte quanto à fiscalização, 
assessoria, consultoria retificações e complementações, dos serviços elencados. No entanto, 
a(s) licitante(s) deverá (ão) demonstrar ter capacidade técnica-profissional e operacional. 

Subcláusula quarta - Levantamento topográfico altimétrico e planialtimétrico (croqui do 
arruamento com as extensões das estradas, quantidade de bueiros e o tipo de bueiro - 
simples ou duplo, necessários para elaboração de projetos de implantação/recuperação 
sistema de abastecimento de água na sede do município ou e de estradas vicinais); 

a) Estudo de sondagem; 

b) Estudo hidro geológico; 

c) Plano municipal de saneamento básico; 

d) Projeto de sistema de esgotamento sanitário urbano; 

e) Projeto de estrutural de pontes, estruturas de reservatório de água e prédios acima de 
3 (três) pavimentos; 

f) Documentação referente a Licenciamento Ambiental ou sua dispensa (DLA); 

Subcláusula quinta - Secretaria Municipal de Infraestrutura, baseado na necessidade do 
Município, através de ordem de serviço solicitará a quantidade de projetos, os tipos de 
intervenção e indicará os locais onde serão realizadas as intervenções, para que a prestadora 
dos serviços elabore as peças de engenharia necessárias para a execução das obras. 

Subcláusula sexta - A contratação de empresas especializadas deverá seguir as demais 
determinações; 
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Subcláusula sétima - Os projetos complementares deverão apresentar também as 
especificações técnicas, planilhas de custos e quantitativos, composição unitária de preços, 
memorial de cálculo, memoriais descritivos de todos os projetos, além da elaboração do 
caderno de encargos, cronograma físico-financeiro, orçamentos e projeto arquitetônico de 
modo a possibilitar, com clareza, a realização de licitações para reformas, ampliações e/ou 
construções, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, propiciando à 
Administração a abertura de procedimentos licitatórios eficientes, econômicos e juridicamente 
corretos; 

Subcláusula oitava - Todos os projetos deverão ser elaborados de acordo com as diretrizes 
relacionadas neste Projeto Básico, bem como ser seguidos aos padrões técnicos 
estabelecidos e previstos no respectivo Contrato. Quaisquer dúvidas ou adequações 
necessárias a respeito deverão ser esclarecidas e autorizadas pela coparticipante, antes da 
execução do serviço. 

Subcláusula nona - Todos os projetos deverão ter normatizações pertinentes às obras, bem 
como, Projetos Estruturais e Serviços de Engenharia Orçamentária, incluindo Documentos 
Técnicos, Especificações Técnicas, Planilhas de Custos e Quantitativos, Composição Unitária 
de Preços, Planilhas de Composição de Custos Unitários de Serviços, Projeto Arquitetônico, 
Cronograma Físico-Financeiro e Memorial de Cálculo, Memoriais Descritivos, além da 
laboração do caderno de encargos de todos os projetos para a execução de obras do 
Município de Riachão/MA.  

Subcláusula décima - Deverá ser obedecer com rigor à legislação urbanística vigente e todas 
as Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) pertinentes a cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos. 

Subcláusula décima primeira - Para a execução dos projetos de obras, a Contratada deverá 
observar a todo instante condições técnicas e particulares estabelecidas no presente Projeto 
Básico, e outras imposições previstas no respectivo Contrato, além das instruções que venha 
receber da contratante em cada caso específico. A Contratada será responsável pelos danos 
ou defeitos construtivos que venham a ocorrer nos locais, devido a qualquer negligência ou 
operação deficiente de sua parte, devendo reparar, as suas custas, os prejuízos ocasionados 
sem tais circunstâncias. 

Subcláusula décima segunda - Será de inteira responsabilidade da Contratada para 
Elaboração de Projetos a aprovação e alterações necessárias dos projetos contratados nos 
diversos órgãos de fiscalização e controle, como CREA/CAU, Companhias de Saneamento e 
Energia ou Corpo de Bombeiros e demais entidades que as solicitem, se for o caso, até a 
aprovação e legalização definitiva dos mesmos. A aprovação e legalização dos projetos não 
eximirão seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e 
legislação pertinentes às suas atividades profissionais. 

Subcláusula décima terceira - A Contratada deverá providenciar o pagamento de todos os 
documentos impressos (peças gráficas e documentos) e mobilização para o serviço de 
protocolo e acompanhamento nos órgãos competentes para aprovação e legalização dos 
projetos do Município, devendo estes custos estar inclusos em suas propostas: 

Subcláusula décima quarta - As peças gráficas e seus documentos deverão ser entregues 
plotados em 01(uma)via impressa e outra em meio digital; 

Subcláusula décima quinta - Os documentos em formato A4 deverão ser entregues impressos 
em 01(uma)via impressa e outra em meio digital;  
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Subcláusula décima sexta - Todas as peças gráficas e documentos em formato A4 deverão 
ser entregues arquivados em perfeito estado, numa pasta e ordenado.  

Subcláusula décima sétima - Nas reformas, ampliações e/ou construções, quando a situação 
requerer ou for solicitado pelo Contratante, os projetos complementares somente serão 
iniciados após a apresentação do levantamento topográfico e laudo de sondagem como 
projeto de fundação e estrutural elaborado pela Contratada devidamente aprovado pelo 
Contratante. Somente após a definição das questões pertinentes aos projetos de fundação e 
estrutural, dar-se-á início ao Projeto Executivo1: arquitetônico, complementares e devidas 
compatibilizações. 

Subcláusula décima oitava - Deverão ser realizadas reuniões periódicas, conforme acordado 
entre as partes para serem debatidas questões referentes aos projetos contratados. Nestas 
reuniões deverão ser apresentados os serviços até então realizados e tomadas às decisões 
quanto a eventuais pendências, sem alteração do prazo de entrega, estipulado para cada 
nível de projeto. 

Subcláusula décima nona - Suporte às Secretarias Municipais, na formatação e elaboração de 
consultas prévias, propostas e planos de trabalhos, e demais documentos necessários para 
as transmissões de dados nos Sistemas de Convênios do Governo Federal, Plataforma + 
Brasil e no Sistema de Convênios e Congêneres do Governo do Estado do Maranhão, 
visando à captação de recursos de ordem voluntária e provenientes de emendas 
parlamentares, de acordo com as sistemáticas aprovadas pelas respectivas instituições. 

Subcláusula vigésima - Acompanhar e informar sobre os Programas e Editais dos Governos 
Federais e Estaduais, com prazos de cadastramentos abertos em cada ministério ou 
secretaria, onde existam possibilidades de propor solicitações de recursos. 

Subcláusula vigésima primeira - Atendimento às diligências dos processos de prestações de 
contas, quando houver; 

Subcláusula vigésima segunda - Atendimento de diligências dos projetos de arquitetura e 
engenharia civil; 

Subcláusula vigésima terceira - Orientação na implantação e operacionalização da Unidade de 
Acompanhamento e Controle de Convênios, Contratos de Repasses e Termos de 
Cooperação; 

Subcláusula vigésima quarta - A Contratada se compromete a prestar os serviços conforme 
descrito abaixo, de acordo com as normas e procedimentos exigidos pelo município de 
Riachão/MA, sendo que a contratada deverá executar em parceria com o Setor Técnico da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras as seguintes atividades: 

a) Apoio à elaboração do planejamento estratégico do município de Riachão/MA; 

b) Elaboração de projetos sempre que determinada demanda de obra ou serviço de 
engenharia não possuir recurso de convenio destinado especificamente para 
elaboração dos mesmos; 

c) Correção, revisão, adequação e detalhamento do passivo de projetos existentes em 
análise nos órgãos governamentais de fomento; 

d) Fiscalização de obras inclusive dos cronogramas físico-financeiros sendo responsável 
pela elaboração dos boletins de medições, relatórios fotográficos e reprogramações 
sempre que estas forem necessárias; 
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e) Planejamento das ações junto as Concessionárias de Serviços e Órgãos Ambientais 
de modo a evitar impedimentos e atrasos na execução das obras; 

f) Prestar assessoria especializada, quando solicitado, na análise das reivindicações das 
construtoras para alteração de prazos, custos, métodos executivos, soluções técnicas, 
emitindo parecer conclusivo sobre o assunto; 

g) Acompanhamento dos serviços topográficos necessários à execução das obras, de 
responsabilidade das Construtoras; 

h) Verificar e fazer cumprir todas as normas da Medicina, Higiene e Segurança do 
Trabalho de acordo com os dispositivos contratuais e as peculiaridades de cada obra, 
fazer cumprir o uso de uniformes, equipamentos individuais de segurança (EPI´s) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPCs); 

i) Aprovar os locais e projetos dos canteiros de obra, bem como exigir sua manutenção 
durante a execução das obras; 

j) Elaborar pareceres conclusivos sobre qualquer assunto que envolva alterações nos 
contratos, suspensão total ou parcial dos serviços, execução de serviços não previstos 
nos contratos, alteração de preços unitários e/ou composições de custos de novos 
serviços, tendo em vista o impacto nos custos e nos prazos contratuais das obras; 

k) Efetuar controle físico-financeiro dos contratos através de apontamentos de campo e 
da análise das medições mensais dos serviços executados pelas construtoras, em 
comparação com os cronogramas físico-financeiros dos contratos; 

l) Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusão dos 
serviços das construtoras, com emissão de relatórios consubstanciados; 

m) Fiscalização da qualidade das obras e serviços, incluindo sua conformidade com os 
projetos e especificações técnicas; 

n) Fiscalização da qualidade dos materiais empregados, solicitando às Construtoras 
ensaios e inspeções técnicas, sempre que necessário; 

o) Fiscalização da conformidade com os projetos e especificações dos equipamentos 
instalados; 

p) Exigir os certificados de garantia dos equipamentos instalados, bem como dos 
manuais de instalação e instruções de uso; 

q) Agendamento e participação de reuniões periódicas com as construtoras para 
avaliação do andamento das obras e serviços em comparação com o cronograma 
físico-financeiro; 

r) Verificar o registro no Diário de Obra da empresa de todas as ocorrências verificadas 
nas obras bem como os serviços realizados; 

s) Emitir dos Boletins de Medição dos contratos; 

t) Exigir das Empreiteiras a apresentação de “as built” dos projetos das obras 
executadas, sempre que necessário; 

u) Fazer a gerência técnica das empresas projetistas a serem subcontratadas conforme 
demanda e necessidades de outras Secretarias; 

v) Avaliação Técnica de prédios e equipamentos públicos quanto a necessidade de 
recuperação/reforço estrutural, restauração e outros serviços correlatos; 
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w) Auxiliar na análise de pareceres de alvará de construção; 

x) Emitir pareceres para defesa civil, sempre que necessário laudo de engenharia e 
arquitetura; 

y) Acompanhar e representar conjunta e solidariamente o setor técnico junto aos órgãos 
de fomento e fiscalização. 

Subcláusula vigésima quinta - Os produtos a serem fornecidos pela Gerenciadora serão no 
mínimo: 

a) ART e RRT de responsabilidade técnica pelos serviços prestados. 

b) Execução de projetos conforme normas da ABNT e dos agentes financiadores; 

c) Relatórios e Documentos das Obras e Contratos devendo ser elaborados 
cronogramas de Avanço Físico acompanhamento das obras, relatório fotográfico dos 
serviços executados, Boletins de Medições e Notificações quando se fizerem 
necessários. 

d) Laudos, Pareceres e informações pertinentes as atividades de avaliação de alvarás, 
defesa civil, dentre outras atividades. 

e) Relatórios Mensais das Atividades do Contrato contendo todas as atividades 
realizadas pela contratada. 

Subcláusula vigésima sexta - Quanto aos locais e forma da execução dos serviços deverão 
ser observadas as seguintes disposições: 

a) O grupo técnico de apoio na supervisão e fiscalização das obras deverão utilizar as 
dependências da Prefeitura Municipal de Riachão/MA, em local indicado pelo Setor 
Técnico. 

b) Os serviços serão realizados de acordo com o Projeto Básico e edital de licitação, 
Contrato de prestação dos Serviços e em consonância com o Projeto Básico todos os 
seus Anexos. 

Subcláusula vigésima sétima - Observações Pertinentes aos Projetos: 

I. Os projetos devem prever soluções que atendam à legislação que dispõe sobre 
acessibilidade universal: Lei n.º 10.048 de 8 de novembro de 2000, Lei n.º 10.098 de 19 de 
dezembro de 2000, Decreto n.º 5.296 de 2 de dezembro de 2004, Lei n.º 13.146 de 6 de julho 
de 2015 e às normas técnicas brasileiras editadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas– ABNT. 

II. A Contratada deverá fazer visitas aos locais das implantações dos projetos, bem como 
para projetos de reformas, de modo a colher in loco informações e dados necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos, sem custo adicional para a Contratante. 

III. Deverão atender ao Art.6º, incisos IX e X, da Lei Federal n.º 8.666 de 21/06/93; e ao 
previsto no Acórdão n.º 632/2012–Tribunal de Contas da União–Plenário, de 21 de março de 
2012, no que se refere a projetos, observando a Orientação Técnica OT–IBR001/2006. 

IV. Os Memoriais descritivos das obras devem permitir a caracterização física e padrão de 
qualidade sem indicação de marcas e deverá ser assinado pelo responsável técnico. 

Subcláusula vigésima oitava - Os projetos produzidos deverão observar: 

I. Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços objeto da 
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licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisória se condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros 
dados necessários em cada caso. 

II. Projeto Executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes, à execução completa 
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas– ABNT. ART/RRT’s de todos os projetos e seus respectivos comprovantes de 
quitação. Apresentar ART/RRT específica quanto ao cumprimento no projeto dos quesitos de 
acessibilidade (admissível em conjunto com ART/RRT de projeto). Todas as peças técnicas 
(projetos, memoriais, planilhas, etc.) deverão fazer referência ao número da ART/RRT 
correspondente à sua versão. Todos os projetos devem estar assinados pelo contratante e 
pelo profissional responsável técnico, devidamente habilitado junto ao órgão competente. 

Subcláusula vigésima nona - Documentos que caracterizam a entrega dos trabalhos: 

a) Projetos básicos e executivos finalizados e aprovados pela fiscalização; 

b) Memoriais descritivos; 

c) Relação de materiais; 

d) Declaração de compatibilização; 

e) Declaração de dispensa de aprovação nas concessionárias (quando necessária); 

f) Declaração de viabilidade técnica das concessionárias (redes de energia elétrica, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário), se necessário; 

g) ART’s e RRT’s. 

h) Todos os documentos acima deverão estar assinados pelos respectivos responsáveis 
técnicos, bem como deverão conter a logo marca da empresa contratada. 

Subcláusula trigésima - Orientações Importantes aos Projetos: 

I. Todos os projetos deverão ser compatibilizados durante a elaboração. A empresa deverá 
coordenar e compatibilizar os projetos e deverá incluir no ato da entrega destes, o Termo de 
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Compatibilização, juntamente com a respectiva ART e RRT de acordo com a compatibilização 
dos projetos. 

II. Cabe a empresa contratada para execução dos trabalhos a compatibilização geral entre 
todos os projetos e projetos complementares antes da entrega ao Município. Tanto as 
pranchas de desenho como as demais peças deverão possuir identificação contendo: 

a) Denominação e local da obra; 

b) Nome da empresa executora (CONTRATADA); 

c) Tipo de projeto; 

d) Data; 

e) Nome do responsável técnico, título, número de registro no Conselho de Classe, 
número da ART, RRT e sua assinatura. 

Subcláusula trigésima primeira - É de responsabilidade da empresa contratada para 
execução dos trabalhos: as aprovações, solicitações e retiradas de certidões, solicitações e 
retirada de licenças, adequações de projetos e preenchimentos de documentos que forem 
solicitados por agentes de financiamentos no que couber aos projetos contratados. 

Subcláusula trigésima segunda - A empresa ou profissional contratado para o 
desenvolvimento ou implantação dos projetos é o responsável em providenciar todas as 
informações ou necessidades que viabilizem a implantação, enfim, cabe levantar qualquer 
medida ou projeto que permita a perfeita execução do objeto deste Projeto Básico. 

Subcláusula trigésima terceira - A Contratada deverá fazer visitas ao local da implantação do 
projeto, bem como para projetos de reforma, de modo acolher informações e dados in loco 
necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos, sem custo adicional para a contratante. 

Subcláusula trigésima quarta - Os projetos deverão ser elaborados e apresentados de acordo 
com as normas da ABNT, tanto nos critérios de cálculo, quanto na apresentação e deverão 
estar em conformidade com exigências das concessionárias locais e Corpo de Bombeiros do 
Estado do Maranhão, sendo obrigatória a visita ao local de implantação da obra, produto do 
projeto, a todos os projetistas envolvidos na elaboração dos projetos. 

Subcláusula trigésima quinta - As dimensões e áreas indicadas no início dos trabalhos são 
aproximadas e servem apenas para orientar a definição do custo de cada projeto ou estudo. 
Essas áreas e dimensões estão sujeitas a alteração durante o desenvolvimento dos projetos 
e/ou devido a levantamentos in loco. 

Subcláusula trigésima sexta - Para os projetos que não necessitem das aprovações junto às 
concessionárias (CAEMA, Corpo de Bombeiros e Equatorial), a empresa deverá apresentar 
uma declaração formal à contratante informando que tais projetos dispensam aprovação e 
motivos. Este documento caracteriza-se como parte integrante da entrega dos serviços. 

Subcláusula trigésima sétima - No caso de projeto padrão, se houver, cuja aprovação 
somente se dará no ato da elaboração do projeto de implantação, o projetista responsável por 
aquele projeto deverá obter o visto de aprovação prévia do corpo de bombeiros nos projetos 
arquitetônicos e de prevenção contra incêndio e encaminhar juntamente com os projetos, uma 
declaração responsabilizando-se em prestar todas as informações relativas ao projeto para o 
profissional que estiver responsável em fazer as aprovações no órgão competente, bem como 
fazer toda e qualquer alteração no seu projeto de prevenção contra incêndio para fins de 
adequá-lo às exigências do corpo de bombeiros à época da aprovação, caso haja a 
necessidade. 
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Subcláusula trigésima oitava - No ato do recebimento provisório de projetos (aqueles que 
dependam de aprovações de concessionárias e/ou órgãos municipais) deverá ser entregue 
ao contratante o protocolo de entrada da solicitação desta aprovação. A falta deste protocolo 
caracterizará o serviço, como não entregue. 

Subcláusula trigésima nona - Após a assinatura da Ordem de Serviço, a contratada deverá 
procurar o fiscal responsável pelo acompanhamento do projeto e efetuar e/ou agendar 
reunião, para fins de esclarecimentos e dirimir as dúvidas quanto à execução dos projetos (no 
mínimo duas reuniões obrigatórias durante o prazo de execução dos projetos). O contato 
poderá ser feito diretamente com o fiscal, via fone ou por e-mail, no prazo máximo de até 
cinco dias corridos após assinatura da respectiva Ordem de Serviço. 

Subcláusula quadragésima - A empresa ou profissionais contratados para elaboração dos 
projetos executivos devem manter os memoriais de cálculo disponíveis para consulta pelos 
órgãos responsáveis pela licitação, bem como pelos órgãos de controle, gestores dos 
recursos, mandatários da união, conselhos federais de regulação das profissões liberais e 
agências reguladoras. O memorial de cálculo deve conter a descrição detalhada da 
metodologia de cálculo e do dimensionamento dos elementos constitutivos das obras ou 
serviços de engenharia, inclusive com as planilhas e os relatórios gerados por software de 
cálculo. 

Subcláusula quadragésima primeira - Nos memoriais descritivos, de acordo com a Lei Federal 
n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo vedado incluir marcas, características e 
especificações exclusivas no objeto da licitação, a não ser quando for tecnicamente 
justificável, não se admitindo preferência por marcas. Desta forma, as especificações devem 
ser bem detalhadas, incluindo as exigências consideradas necessárias, mas tomando-se 
cuidado de não restringir a competitividade da licitação. As especificações técnicas devem ser 
apresentadas de acordo com as exigências da lei, e quando a referência à marca for 
imprescindível, esta deverá ser feita com no mínimo 3 (três) marcas, além da citação “ou 
similar” dentro das mesmas especificações técnicas. A especificação deverá fixar as regras e 
condições que se devem seguir para a execução da obra ou serviço de engenharia, 
caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos, componentes, 
sistemas construtivos a serem aplicados e o modo como serão executados cada um dos 
serviços apontando, também, os critérios para a sua medição. 

Subcláusula quadragésima segunda - O Memorial deverá conter a descrição detalhada do 
objeto projetado, na forma de texto, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, 
bem como, suas justificativas necessárias ao pleno entendimento do projeto, 
complementando as informações contidas nos desenhos. 

Subcláusula quadragésima terceira - O projeto deverá ser acompanhado de orientações 
quanto ao uso, operação e conservação, de forma a não deixar dúvida e garantir um bom 
desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados. 

Subcláusula quadragésima quarta - O memorial descritivo deverá conter no mínimo os 
seguintes itens na ordem indicada a seguir:  

a) Objeto com descrição sumária da obra (sinalização, dimensões, finalidade, etc.); 

b) Todos os itens presentes no projeto deverão estar compatibilizados com o memorial 
descritivo e também com o quantitativo de material da obra; 

c) Sistema construtivo (justificativa e soluções adotadas); 

d) Normalização; 
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e) Mobilização, instalação e desmobilização. 

Subcláusula quadragésima quinta - As especificações técnicas para cada projeto, na ordem 
apresentada neste Projeto Básico, constando no mínimo de: 

a) Materiais a serem empregados; 

b) Aplicações dos materiais e cuidados especiais; 

c) Eventuais ensaios; 

d) Cuidados com manutenção; 

e) Descrição de acabamento; 

f) Manuseio e armazenagem dos materiais. 

Subcláusula quadragésima sexta - Todos os projetos deverão ser elaborados em 
conformidade com as normas da ABNT e legislação vigente. O responsável técnico pelo 
respectivo projeto deverá considerar no fornecimento, dentro da filosofia do projeto adotada, 
todos os componentes e serviços agregados, mesmo que não estejam especificamente 
mencionados ou indicados, de maneira que o sistema opere de forma plenamente satisfatória. 

Subcláusula quadragésima sétima - A empresa contratada para a elaboração dos projetos 
ficará responsável pela coordenação e também pela compatibilização dos projetos, e deverá 
adotar os seguintes procedimentos: 

a) Coordenação: proceder a coleta de todas as informações junto aos profissionais 
envolvidos no processo e repassando-as a quem de direito for, de modo a contribuir 
para o bom andamento dos trabalhos, organizando e responsabilizando-se pela 
entrega efetiva de todos os projetos e serviços de acordo com as orientações 
fornecidas pelo Município de Riachão/MA. Deverá estar atenta ao cumprimento dos 
prazos de execução de cada projeto e informar ao Município, em tempo hábil, 
qualquer fato que possa influenciar no cumprimento do prazo contratual; 

b) Compatibilização: os projetos de diferentes especialidades deverão ser superpostos 
para verificar as interferências entre eles, e os problemas evidenciados para que a 
coordenação possa solucioná-los. Deve acontecer quando os projetos já estão 
concebidos de modo que possíveis erros possam ser detectados. A análise, 
verificação e correção das interferências físicas entre as diferentes soluções de projeto 
compõem-se em uma atividade de gerenciar e integrar projetos afins, visando o 
perfeito ajuste entre os mesmos, conduzindo para a obtenção dos padrões de 
qualidade na entrega final do produto. As correções de projetos por falta de 
compatibilização correrão por conta da contratada sem custos adicionais. 

Subcláusula quadragésima oitava - Os projetos deverão ser elaborados e apresentados de 
forma precisa, completa, limpa e clara e deverão conter todos os elementos necessários para 
a perfeita compreensão, execução, ornamentação e entendimento das soluções adotadas. 

Subcláusula quadragésima nona - A apresentação gráfica e formato deverão obedecer aos 
seguintes padrões: 

a) Modelos de prancha A0, A1, A2, A3 e A4, sendo preferencialmente apresentadas em 
tamanho A1; 

b) Os textos deverão ser de tamanho A4 com formatação segundo as normas da ABNT, 
letra Arial12, espaço1. A impressão deverá ser feita em impressora com definição 
mínima de 600 dpi; 
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c) Os desenhos de anexo são memorial descritivo deverão ser preferencialmente em A3. 

Subcláusula quinquagésima - Os projetos em arquivos digitalizados deverão ser entregues da 
seguinte forma: 

a) Em arquivos DWG (no aplicativo AUTOCAD 2004) e em arquivos tipo PLT e PDF. Os 
arquivos com saída em DWG poderão ser elaborados em outros aplicativos, desde 
que haja compatibilidade como aplicativo AUTOCAD2004; 

b) Os textos em Word ou aplicativo similar e também em PDF; 

c) As planilhas em Excel ou aplicativo similar e também em PDF; 

d) Gravados em CD; 

e) Dois jogos de projetos plotados: sendo um para revisão final e outro com a versão 
definitiva do projeto aprovado pelo Município; 

f) ART’s e RRT’s. 

Subcláusula quinquagésima primeira - Todas as pranchas, memoriais descritivos, relações de 
materiais ou quaisquer outros materiais necessários à compreensão do projeto, deverão ser 
editados de forma que sejam perfeitamente legíveis em impressões monocromáticas. 

Subcláusula quinquagésima segunda - Os arquivos não deverão ser entregues compactados 
(zip, rar,7z, etc.). 

Subcláusula quinquagésima terceira - O recolhimento das Anotações de Responsabilidade 
Técnica(ART), junto ao CREA e Registro de Responsabilidade Técnica(RRT) junto ao CAU 
ficará a cargo do Contratado, sendo indispensável e obrigatória a apresentação na ocasião da 
entrega dos projetos. 

Subcláusula quinquagésima quarta - Somente será caracterizada a entrega total dos serviços, 
se tal entrega vier acompanhada da respectiva ART e RRT, devidamente quitada. 

Subcláusula quinquagésima quinta - Todas as peças técnicas (projetos, memoriais, planilhas, 
etc.) deverão fazer referência ao número da ART/RRT correspondente à sua versão. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO 

Subcláusula primeira - Alguns serviços, conforme o caso deverá ser executado na sede da 
Prefeitura Municipal de Riachão, situada à Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro, 
Riachão/MA (MA) - CEP: 65.990-000, conforme demanda, em qualquer Setor Administrativo 
Municipal, podendo ocorrer por meio de telefone, e-mail ou diretamente ao Assessor Jurídico, 
devendo dirimir as dúvidas, contingências e diligências em nó máximo 48 (quarenta e oito) 
horas da solicitação, além de comparecer ao Município no mínimo uma vez por mês para 
manter feedback, em horário de expediente regulamentar. 

Subcláusula segunda- Alguns serviços, conforme o caso, deverá ser prestados em todo o 
território nacional, em que existam demandas de interesse da CONTRATANTE. 

Subcláusula terceira - Todos os eventuais custos com passagens, hospedagem, condução, 
deslocamento, alimentação, seguros e demais despesas necessárias à execução dos 
serviços correrão às expensas da CONTRATADA. No caso de demandas fora da cidade de 
Riachão/MA, a CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com deslocamento 
de sua equipe técnica, inclusive custos com diligências e demais providências necessárias ao 
exato cumprimento do objeto contratual, salvo despesas inerentes ao preposto da 
CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS AFINS 

Subcláusula primeira - Deverão ser elaboradas as planilhas orçamentárias sintéticas e 
analíticas com suas composições de preços unitários, com discriminações, unidades, 
quantidades, preços unitários e totais, controlando os custos orçados como orçamento 
previsto para o empreendimento. 

Subcláusula segunda - A contratada deverá apresentar a memória de cálculo de todos os 
quantitativos apresentados na planilha orçamentária, Elaboração de curva ABC de insumos e 
serviços, cronograma físico-financeiro da obra em modelo a ser aprovado pela fiscalização; 

Subcláusula terceira - As planilhas orçamentárias de construção civil deverão considerar todos 
os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da 
mão-de-obra, e BDI; 

Subcláusula quarta - Os percentuais relativos a encargos sociais e BDI deverão seguir as 
recomendações do TCE e TCU. 

Subcláusula quinta - Na composição dos preços unitários de construção civil deverão ser 
consideradas as particularidades de cada localidade onde serão executadas as obras e/ou 
serviços, com relação a emprego de materiais e 

Subcláusula sexta - O orçamento global e respectivas planilhas deverão ser apresentados em 
formato compatível com Microsoft Office Excel, com valores financeiros com duas casas 
decimais. 

Subcláusula sétima - A obtenção dos custos de insumos ou serviços deverá basear-se em 
fontes de mercado seguindo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil–SINAPI, ou outro banco de dados com base para o cálculo confiável de 
preços de serviços e insumos. 

Subcláusula oitava - Para cada preço unitário apresentado deverá ser indicada a fonte 
utilizada. 

Subcláusula nona - Entregar consolidação dos orçamentos gerados nos projetos 
arquitetônicos, complementar e seus documentos afins. 

Subcláusula décima - Analisar criticamente as soluções dos projetos, quanto ao custo e 
técnicas; 

Subcláusula décima primeira - Analisar as interferências que ocorrerem nas fases do projeto e 
compatibilizar com todas as planilhas dos projetos complementares. 

Subcláusula décima segunda - As especificações técnicas deverão conter informações 
detalhadas e necessárias à caracterização da edificação, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção definindo com clareza e precisão: 

Subcláusula décima terceira - Fazer pesquisa de mercado com no mínimo 03 fornecedores, 
com apresentação das propostas fornecidas; 

Subcláusula décima quarta - Planilha de quantitativos e preços dos materiais e serviços deverá 
ser elaborada de forma mais setorizada possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou 
pavimento), além da planilha de somatória geral; 

Subcláusula décima quinta - Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas: Item, 
discriminação, unidade, quantidade, custo unitário (mão-de-obra e material) e custo total por 
bloco a ser edificado ou reformado; 
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Subcláusula décima sexta - Na planilha analítica deverão constar as composições de todos os 
custos unitários; 

Subcláusula décima sétima - Deverá ser apresentada a composição do BDI e Encargos 
Sociais. 

Subcláusula décima oitava - Deverão apresentar a memória de cálculo de todos os 
quantitativos apresentados nas planilhas orçamentárias. 

Subcláusula décima nona - No Cronograma Físico-Financeiro deverá ser apresentado o plano 
de execução de todas as etapas da obra e dos desembolsos necessários. Deve contemplar 
todas as fases de execução desde a mobilização, passando pelas atividades previstas no 
projeto, até a desmobilização do canteiro de obras. 

Subcláusula décima - As planilhas devem englobar o desenvolvimento físico e financeiro da 
obra por bloco a ser construído, tendo por objetivo o seguinte: 

a) Fisicamente – demonstrara previsão da evolução física dos serviços na unidade de 
tempo, permitindo avaliações periódicas de acerto; 

b) Financeiramente – converter a demonstração física em termos monetários, através do 
somatório dos quantitativos dos preços unitários em cada etapa do cronograma físico, 
que representará o desembolso mensal. 

c) Os orçamentos deverão seguir as normas da ABNT. 

d) O orçamento global e respectivas planilhas deverão ser apresentados em arquivo 
compatível com Microsoft Office Excel (com os valores financeiros com duas casas 
decimais), entregues em CDs ou DVDs, e-mail, pen drives e 02 (duas) vias impressas 
em papel sulfite e formato A4 devidamente encadernadas. 

Subcláusula décima primeira - A Contratada deverá realizar a elaboração de levantamento dos 
quantitativos de materiais e serviços de todos os projetos que permitam ao CONTRATANTE 
promover o processo de licitação de maneira clara e sem dúvidas ou pendências. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e 
condições a seguir estabelecidas: 

a) Manter durante toda a execução do serviço em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

b) Colocar a disposição dos técnicos, espaços físicos compatíveis e os equipamentos 
que forem requisitados como necessários para o bom andamento dos serviços; 

c) Recolher as Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART), junto ao CREA ou 
CAU, sendo indispensável e obrigatória à apresentação na ocasião da entrega dos 
itens contratados; 

d) Realizar as alterações de projeto necessárias à aprovação junto aos órgãos das 
esferas municipal, estadual e nacional; 

e) Apresentar todos os quantitativos e orçamento de execução de todos os serviços, 
indicando os respectivos códigos de referência (SICRO ou SINAPI ou Banco de dados 
equivalente); 
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f) Fornecer equipamentos de segurança individual para todos os funcionários, assinar a 
carteira de trabalho de todos os funcionários que trabalharem nos serviços objeto 
deste instrumento, para fiscalização do Município e demais órgãos federais; 

g) Contratar, se for o caso, mão-de-obra especializada, qualificada e em quantidade 
suficiente à perfeita elaboração dos Projetos, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do município de Riachão/MA, cabendo-
lhe efetuar todas as obrigações trabalhistas, bem como seguros e quaisquer outros 
necessários; 

h) Seguir as diretrizes técnicas do Município emanadas diretamente ou por intermédio de 
sua Secretaria Municipal de Infraestrutura e/ou da Unidade de Controle Interno, aos 
quais a Contratada se reportará nas questões controvertidas complexas, 
comprometendo-se a adotar o planejamento que lhe for recomendada, predispondo-se 
ao debate teórico que vise ao aprimoramento e padrão mínimo da prestação dos 
serviços de assessoria e consultoria à Contratante. 

i) Atender quando da execução dos serviços contratados todas as leis, posturas e 
regulamentos. Federais, Estaduais e Municipais, relacionados com o trabalho a ser 
executado; 

j) Arcar com todas as despesas de deslocamento dos técnicos durante a prestação dos 
serviços e quaisquer tributos e encargos trabalhistas e sociais que vierem a incidir 
sobre a prestação dos serviços; 

k) Acolher as explicações técnicas e fornecer todas as informações e documentação 
legal para a eximia prestação dos serviços; 

l) Atender os servidores do Município e seus entes na sede da empresa para 
orientações técnicas específicas, produção dos trabalhos especiais, orientações, 
treinamentos e consultorias; 

m) Não divulgar, informar, revelar e fornecer a terceiros, sob qualquer pretexto, as 
informações e dados adquiridos na execução do serviço, sob pena de ressarcir a 
contratante por perdas e danos, e física dos trabalhos, de maneira a evitar 
interrupções ou paralisações; 

n) Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante; 

o) Responder perante a Prefeitura Municipal de Riachão/MA, mesmo no caso de 
ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos 
ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, 
que sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A 
responsabilidade se estenderá à danos a terceiros, devendo a Contratada adotar 
medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas 
das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 

p) Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 
que a Contratada não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento 
prévio por escrito da Contratante, fazer uso de quaisquer informações ou documentos 
especificados no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do Contrato; 
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q) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta e/ou indiretamente, 
incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições 
previdenciárias, fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes 
de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Riachão/MA, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimplência da Contratada, com referência às suas obrigações, não se transfere à 
Prefeitura Municipal Riachão/MA; 

r) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

s) Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 
previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006;  

t) Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de 
serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do 
art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de 
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, 
conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 
2006. 

u) Para efeito de comprovação da comunicação, a CONTRATADA’S deverá apresentar 
cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e 
recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços 
mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da 
ocorrência da situação de vedação. 

v) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Contratante estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e 
condições a seguir estabelecidas: 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA’S, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

d) Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade 
do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 
legislação trabalhista; 
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e) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

f) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
CONTRATADA’S, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN 
SEGES/MPDG n. 005/2017. 

g) Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

h) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando 
o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de 
recepção e apoio ao usuário; 

i) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADA; 

j) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA’S, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 
e 

k) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 

l) Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:  

m) A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem 
como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

n) O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que 
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar 
qualquer irregularidade;  

o) O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato.  

p) Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na 
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
após a extinção ou rescisão do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

Subcláusula primeira - Será permitida a subcontratação parcial do objeto até o limite 
máximo de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

I. É vedado qualquer tipo de sub-rogação estando claro que a responsabilidade do contrato 
como um todo deve ser da CONTRATADA. 

II. A subcontratação deverá sempre e obrigatoriamente passar por análise prévia e aprovação 
expressa da Administração Municipal através da manifestação do órgão executor. 

Subcláusula segunda - São obrigações adicionais da CONTRATADA, em razão da 
subcontratação: 

I. Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para 
regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 
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II. Substituir a subcontratadas, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução 
total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratadas; 

Subcláusula terceira - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a 
responsabilidade integral da CONTRATADA’S pela perfeita execução contratual, bem como 
pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade 
da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

Subcláusula quarta - Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível à fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA NONA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

Subcláusula primeira - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o 
conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela 
Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações 
previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o 
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, 
eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o 
cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto. 

Subcláusula segunda - O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor 
da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, 
setorial e pelo público usuário. 

Subcláusula terceira - A fiscalização do contrato, ao verificar que houve 
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do 
serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993 

Subcláusula quarta - O representante da Contratante deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Subcláusula quinta - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico 
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 
artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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Subcláusula sexta - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem 
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 
servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 
atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 
trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 
Contrato.  

Subcláusula sétima - A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a 
execução do objeto. 

Subcláusula oitava - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo 
intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 
constatadas.  

Subcláusula nona - O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a 

avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços realizada.  

Subcláusula décima - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA 

materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

Subcláusula décima primeira - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a 

prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal 

técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente 

de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

Subcláusula décima segunda - Na hipótese de comportamento contínuo de 

desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando 

esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores 

redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras 

previstas no ato convocatório. 

Subcláusula décima terceira - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou 
mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

Subcláusula décima quarta - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições 
técnicas, vícios ou emprego inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não 
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

Subcláusula primeira - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA’S pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 
contrato. 

Subcláusula segunda - O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, 
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização. 

Subcláusula terceira - Conforme Lei 8.666/1993 estabelece, e abaixo transcrito:  

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: I - Em se 
tratando de obras e serviços:  
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c) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado;  

d) Definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias, por servidor 
ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 
desta Lei”; 

Subcláusula quarta - Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o 
resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e 
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos no ato convocatório. 

Subcláusula quinta - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 
contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 
força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

Subcláusula sexta - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas 
da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

Subcláusula primeira - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data limite para a apresentação das propostas. 

Subcláusula segunda - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 
aplicando-se o índice IPCA/IBGE, tendo como data-base a data do orçamento que 
fundamentou a proposta apresentada pela empresa vencedora do certame, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Subcláusula terceira - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um 
ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste, e caso o adimplemento da 
obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA 
conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

Subcláusula quarta - 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. 
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Subcláusula quinta - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, 
obrigatoriamente, o definitivo. 

Subcláusula sexta - 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. 
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Subcláusula sétima - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo.  

Subcláusula oitava - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e 
ônus semelhantes. 

Subcláusula nona - O Critério de reajuste a ser utilizado é o que está descrito no Inciso XI do 
Art. 40 da Lei 8.666/93. 

Subcláusula décima - O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme 
Equação abaixo: 

R= I1-I0 *V 

Onde:  

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;  

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da CONTRATANTE;  

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento;  

V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado; 

Subcláusula décima primeira - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à 
CONTRATADA, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no 
subitem anterior deste Termo de Referência obedecendo-se os seguintes critérios: 

Subcláusula décima segunda - Se os índices aumentarem prevalecerá àqueles vigentes 
nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o 
programado no cronograma 

Subcláusula décima terceira - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas 
datas em que os serviços forem executados; 

Subcláusula décima quarta - O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) 
para os seus acréscimos. 

Subcláusula décima quinta - O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Subcláusula primeira - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, 
a CONTRATADA que: 

I. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

II. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

III. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

IV. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

V. Cometer fraude fiscal. 
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Subcláusula segunda - Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, 
sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com 
a União, nos termos do art. 87 da Lei 8.666, de 1993, aquele que: 

I. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social 
exigíveis até o momento da apresentação da fatura; 

II. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia 
fixado. 

Subcláusula terceira - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a 
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

II. Multa de:  

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com 
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% 
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

f) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 

III. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

IV. 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

Subcláusula quarta - As sanções previstas nos subitens I, II, III, IV e V, da Subcláusula 
primeira, da Cláusula Décima Segunda, poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

Subcláusula quinta - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, 
de acordo com as tabelas 1 e 2: 
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Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 

ou conseqüências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, 

por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por 

dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, 

por ocorrência; 
02 

6 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda 

às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 

Subcláusula sexta - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 
8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.  
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Subcláusula sétima - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios 
de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR. 

Subcláusula oitava - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da 
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

Subcláusula nona - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 

Subcláusula décima - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 
9.784, de 1999. 

Subcláusula décima primeira - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará 
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como 
o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

a) As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração Pública, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

Subcláusula décima segunda - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

Subcláusula primeira - Após a assinatura do Contrato o pagamento dos serviços será 
efetuado da seguinte forma: 

Subcláusula segunda - A CONTRATADA deverá protocolar na Prefeitura a solicitação de 
pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, 
contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: 
nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota 
Fiscal devidamente emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do 
contrato, cópia da nota de empenho como também as seguintes certidões atualizadas:  

a) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-
FGTS; Certidão de Débitos Trabalhistas-CNDT; Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgão da Secretaria de 
Fazenda Municipal. 

Subcláusula terceira - Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota 
Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, 
através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome 
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do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e 
obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional. 

Subcláusula quarta - A Prefeitura Municipal de Riachão/MA fica reservada o direito de não 
efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações 
estipuladas. 

Subcláusula quinta - Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou 
incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da 
sua reapresentação. 

Subcláusula sexta - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam 
sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, 
quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual. 

Subcláusula sétima - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração 
de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do 
objeto do Contrato. 

Subcláusula oitava - A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos em 
favor da CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros 
ou outros encargos de sua responsabilidade, inclusive trabalhistas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Subcláusula primeira – O valor total do contrato é de … 

Os recursos orçamentários para execução dos serviços objetos do presente Projeto são 
constantes na Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2022 e 
disponíveis no Orçamento do Município, informado pelo Departamento de Contabilidade, 
conforme a seguir: 

 

ÓRGÃO: 01. Prefeitura de Riachão 

UNIDADE: 06. Secretaria Municipal de Infraestrutura 

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.451.0002.2-005 – Manutenção e funcionamento da Secretaria de 
Infraestrutura. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00-001 – Outros Serviços de Terceiros/ Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de execução dos serviços a serem contratados, será de 12 (doze) meses, contados 
do recebimento da Ordem de Serviço.  A vigência do contrato se dará pelo período de 12 
(doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento contratual, podendo ser prorrogado 
por igual período, conforme artigo 57, inciso I, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 

Cláusula primeira - O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer 
indenização quando: 
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a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas 

b) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa 
anuência da CONTRATANTE. 

Cláusula segunda - O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando 

atendidas às conveniências do Município e o interesse público, bem como a disponibilidade 

de recursos financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber da CONTRATANTE o 

valor correspondente à execução efetuada até aquela data. 

Cláusula terceira - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento 

do contrato a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a 

CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 

Cláusula quarta - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior (em razão de 
acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis), as partes não poderão ser responsabilizadas pelo 
não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte impossibilitada de 
cumpri-las deverá informar a outra de imediato, por escrito, da ocorrência do referido evento, 
sendo possível a resolução por negociação entre as partes e parecer jurídico. 

Cláusula quinta - O atual momento é se a pandemia da Covid-19, a priori, pode ser 
considerada um motivo de força maior que possa gerar um empecilho para o cumprimento 
das obrigações previstas no contrato, seja de forma temporária ou definitiva. 

Cláusula sexta - Caso a Covid-19 resulte em significativo impacto nas operações de 

determinada parte, é necessário haver a devida comprovação da relação direta do evento 

imprevisível com os efeitos que deram causa ao inadimplemento ou desequilíbrio contratual, 

como a perda de faturamento ou o fechamento de estabelecimentos determinadas pelo poder 

público, entre outras provas substanciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FISCAL DO CONTRATO 

Fica nomeado como Fiscal do presente  instrumento  contratual  a   Sr.  (a)  , (qualificar), 

conforme Portaria nº  , de / /201 . 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

Caberá à CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida deste 

instrumento de contrato e seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme 

estabelece o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Riachão/MA, para dirimir todas as questões oriundas deste 
contrato não resolvidas na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justas combinadas e contratadas, as partes assinam este instrumento 
em duas (02) vias de igual teor, na presença das testemunhas, que também o assinam. 

Riachão, … de… de 2022. 

 
Pela Administração: 

 
__________________________________________________ 
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(assinatura Secretário) 
 CONTRATANTE 

 
Pela Fornecedora: 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
(assinatura administrador/ representante) 

CONTRATADA. 
Testemunhas: 
 
1) Nome: ___________________________________CPF:_________________________ 
2) Nome: ___________________________________CPF:_________________________ 
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ANEXO VIII 

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

 

Senhor Licitante, 

CASO NÃO TENHA RETIRADO O EDITAL NESTA COMISSÃO ou VIA SITE solicitamos o 
preenchimento do recibo do edital (modelo abaixo), remetendo-o à Comissão Permanente de 
Licitação, através do e-mail cplriachao.ma@gmail.com 

A NÃO REMESSA DO RECIBO EXIME A ADMINISTRAÇÃO E O(A) PRESIDENTE DA 
COMISSÃO(A) DA COMUNICAÇÃO DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS. 

 

Localidade, ___ de _________de _______ 

 

 RECIBO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO”. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços profissionais 
para elaboração de projetos, análises e estudos de engenharia e arquitetura, 
assessoria e consultoria na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, 
planos de trabalho, visando acompanhamento de convênios federais e estaduais, 
conforme condições e especificações deste edital e seus anexos. 

 

Razão Social: ______________________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________ Estado_____Telefone:____________________________ 

Fax: _____________________________ E-mail: ___________________________________ 

Pessoa para contato: ________________________________________________________ 

Recebemos, através do site www.riachao.ma.gov.br ou de qualquer outra fonte, cópia do 
instrumento convocatório acima identificado. 

mailto:licitação@araguaina.to.gov.br
http://www.araguaina.to.gov.br/

