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EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário

Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de serviços comuns de engenharia na área
de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva,
reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e
logradouros públicos sob a administração do município de Santo Antonio dos Lopes-MA

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
REGIDO PELA LEI N°. 10.520/02, DECRETO MUNICIPAL nº 008/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº
042/2018, , LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES, SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS PERTINENTES.

ORGÃO GERENCIADOR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITAÇÃO E URBANISMO
LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE
PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
DATA: 26/02/2018 (Abertura da Sessão Pública)
HORA: 08:30hs (oito horas e trinta minutos) horário local.
LOCAL: Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Praça Abraão
Ferreira, s/n, Centro - Santo Antônio dos Lopes/Maranhão.
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL:
DIA: Segunda a Sexta-feira
HORÁRIO: das 08:00hs às 12:00hs (horário local).
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes,
localizada na Praça Abraão de Almeida, s/n Centro - Santo Antônio dos Lopes/Maranhão.
E-mail: cpl@stoantoniodoslopes.ma.gov.br.
O edital poderá ser retirado gratuitamente no sítio: www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/ 2018 – CPL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 081801-0001
PREÂMBULO
A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, órgão Gerenciador do Sistema de
Registro de preço no âmbito do município de Santo Antônio dos Lopes-MA, conforme disposições do
Decreto Municipal n.º 042/2018 por intermédio do Pregoeiro municipal que este subscreve, nomeado por
meio da Portaria nº 137/2018, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, de interesse do Município de Santo Antônio dos
Lopes-MA, referente ao Processo Administrativo n.º081801-0001, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos.
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº
123/2006, e suas alterações, Decretos Municipais n.ºs 008/2017 e 042/2018, aplicando subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
A Sessão do Pregão terá início às 08h:30min do dia 26 de fevereiro de 2018, na Praça Abraão
Ferreira, s/n, CEP: 65730-000, bairro Centro, Santo Antônio dos Lopes/MA, quando serão recebidos e
iniciada a abertura dos envelopes contendo a proposta comercial e documentos de habilitação.
1. DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto a Contratação de empresa para execução de serviços comuns
de engenharia na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e
corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e
logradouros públicos sob a administração do município de Santo Antonio dos Lopes-MA, consoante
Termo de Referência e demais anexos (ANEXO I).
1.2. O valor global estimado desta licitação é de R$ 8.895.740,26 (oito milhões oitocentos e noventa
e cinco mil setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).
2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível
com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e requisitos de
classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:
a) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; que se apresentem na
qualidade de subcontratadas;
c) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos da
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes;
d) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração,
conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção
aplicada;
e) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º da Lei
Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada;
f) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;
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g) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
h) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
i) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em separado dos
envelopes n°s 01 e 02:
a) Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta
Credencial (Anexo), no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a este
Pregão;
b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverá estar

acompanhada de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a
outorga, dentre os indicados na alínea "a";
b.2) Instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO

II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser
firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou
estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua
representatividade.
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante

(legal ou procurador) da empresa interessada.
d) Declaração da licitante, sob as penas da lei, no caso de ME, EPP e MEI, que cumpre os requisitos

legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, respectivamente, e
que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações.
e) Declaração de Pleno Cumprimento dos requisites de Habilitação, conforme estabelecido no art.

4°, VII, da Lei federal nº 10.520/2002, no modelo do ANEXO VI.
3.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original ou cópia
previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CPL, ou por publicação em
órgão da Imprensa Oficial.
3.3. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar
a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão pública do Pregão.
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3.3.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.4. Após declarado expressamente o encerramento do credenciamento e recebimento dos
envelopes pelo pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início aos demais
atos necessários à continuidade do certame.
3.5. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como de
um mesmo representante para mais de uma empresa.
3.6. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessão Pública
realizada.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia
e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e
rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO Nº 009/2018 – CPL/SAL
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO PREGÃO Nº 009/2018 – CPL/PMSAL
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE

4.1.1. Os envelopes deverão ser entregues acompanhados da Declaração de Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habitação, conforme estabelecido no art. 4º, VII, da Lei Federal nº
10.520/2002, no modelo do ANEXO VI, ou em alternativamente no envelope n° 01 – Proposta de
Preços, nos termos do item 5.1, alínea “i”, deste edital.
4.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
4.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por via postal, internet ou fac-símile, podendo
ser aceitas por via postal, desde que atendam aos requisitos dos itens 5.1 e 6.1 do edital.
4.4. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
será rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes credenciados das licitantes.
4.5. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou cópia
previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CPL, ou publicação em órgão
da imprensa oficial.
4.5.1. O disposto no item 4.5 afasta a possibilidade dos servidores da CPL destacados para trabalhar
na sessão pública de, no dia de sua realização, autenticar cópia de documentos de interessados no
certame.
4.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da
licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante
legal do licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo,

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados
bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento;
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e Carteira de

Identidade e cargo na empresa;
c) Descrição detalhada do objeto da licitação, em conformidade com as especificações

constantes do Termo de Referência, com a indicação da unidade de fornecimento, quantidade,
nome comercial, fabricante, para todos os itens, se houver;
c.1) A Proposta Comercial deverá conter de forma obrigatória todos os valores para cada

serviço, insumo, mão-de-obra, custo operacional, dentro do Envelope de nº 01.
c.2) A ausência de qualquer uma das informações constantes na alínea “c” e “c.1” será
caracterizada como proposta incompleta.
d) Proposta de Preço com indicação do preço unitário e total da proposta, em algarismo, e valor

total em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) algarismos após a
vírgula, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para a contratação dos
serviços objeto deste Pregão;
e) Planilha de Composição de Custos e Formação de Preço que demonstre a composição unitária

do preço, podendo ser utilizado o anexo do Termo de Referência ou modelo próprio da licitante;
e.1 ) Na Planilha de Composição e Formação de Custos deve ser observado, no mínimo,
os valores dos salários fixados nas Convenções, Acordos ou Dissídios Coletivos de
Trabalho das categorias, e os encargos sociais e tributos de acordo com a legislação
vigente, sob pena de desclassificação da proposta;
f) Prazo de vigência do contrato: 12(doze) meses a partir de sua assinatuta

f.1. Prazo de execução dos serviços: Até 12 (doze) meses, conforme o caso, contados a partir da
data da assinatura da ordem de serviço.
g) Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua

apresentação;
h) Local para execução dos serviços: em conformidade com o Termo de Referência (ANEXO I);
i) Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme

estabelecido no art. 4°, VII, da Lei Federal nº 10.520/2002, no modelo do ANEXO;
j) Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de

Segurança e Saúde do Trabalho, conforme exigido pelo Ministério do Trabalho e estabelecido nos
termos da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, podendo ser utilizado o modelo constante do
ANEXO X do Edital.
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5.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.
5.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior,

não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos
Lopes, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração
Municipal.
5.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão

considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da
proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de acréscimo,
devendo a licitante vencedora fornecer e instalar os produtos sem ônus adicionais.
5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a

preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais,
ressalvada apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão
avaliadas pelo Pregoeiro.
5.4. A simples irregularidade formal que evidencie lapso isento de má-fé e que não afete o conteúdo

ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.
5.4.1. O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no valor

unitário ou em dado predominante da proposta que permita inferir a informação correta.
5.5. Caso o prazo de validade da proposta, prazo de execução e local para execução dos serviços

sejam omitidos na Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo iguais aos previstos no
item 5.1, respectivamente, alíneas “g”, “f” e “h”.
5.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de

julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
5.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
5.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios ou

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais de propriedade da própria licitante,
para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.9. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços.
5.10. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
5.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente

de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro.
5.12. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades estabelecidas no item

14 deste Edital.
5.13. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da

7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CPNJ: 06.172.720/0001-10

proposta, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos, sendo que a Administração
poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias consecutivos.
6. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

6.1. Os licitantes, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar a
Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e
rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 4.1, observada também a norma
estabelecida no subitem 4.5 deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes à:
6.1.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte

documentação:
a) Formulário do Empresário, no caso de Empresa Individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades empresárias, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercício;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir:
6.1.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação

dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo à sede ou domicílio da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da
União e Previdenciária;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante

a:
d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;
d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “d” for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação,
caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, observado o
disposto no item 6.3.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,

mediante a:
e.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;
e.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
e.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “e” for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação,
caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, observado o
8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CPNJ: 06.172.720/0001-10

disposto no item 6.3.
f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
h) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da
Lei federal nº 8.666/93, no modelo sugerido;
6.1.3. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos

seguintes documentos:
6.1.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através

de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de
acordo com os valores estabelecidos:
ILC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

≥ 1,00

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

≥ 1,00

b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua

habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social
ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor máximo da
contratação do lote, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta
através de índices oficiais.
6.1.3.1.1. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
6.1.3.1.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013,
do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
6.1.3.1.3. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial,
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a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
6.1.3.1.4. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar

juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil
digital – SPED CONTÁBIL, IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB
1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016.
6.1.3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial),
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta)
dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço, quando não vier expresso o
prazo de validade.
6.1.4. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

6.1.4.1. Registro ou Inscrição da Empresa e do(s) Responsável(eis) Técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região
da sede da Empresa, acompanhada da declaração de concordância, apenas dos Responsáveis Técnicos
indicados para a referida obra.
6.1.4.2. Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente ou por outro instrumento
legal, na data prevista para a realização da Licitação, Engenheiro Civil ou Arquiteto detentor de
Atestado de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, devidamente
averbado no CREA/CAU, por execução de serviços compatíveis em características com o objeto desta
licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter executado
serviços de:
• Execução de revestimentos em paredes e tetos em emboço;
• Execução de revestimentos de piso sendo contra piso;
• Execução de revestimento de piso em granitina;
• Execução de cobertura em telha cerâmica;
• Execução de madeiramento de telado, trama de madeira;
• Execução de pintura geral;
• Execução de pintura imunização de madeiramento;
• Execução de Manutenção preventiva e corretiva predial;
6.1.4.2.1 A comprovação da vinculação do(s) profissional(is) à empresa será mediante a apresentação de
cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou contrato social da licitante, ou contrato de prestação de serviços
ou ainda, de declaração de compromisso de contratação futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.
6.1.4.3. Comprovação de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA e/ou
CAU, de acordo com o art. 30 da Lei nº 8.666/93, que comprovem que a licitante (pessoa jurídica) tenha
prestado ou esteja prestando serviços com características, complexidade, quantidades e prazos
equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, observando-se obrigatoriamente:
• Execução de revestimentos em paredes e tetos em emboço perfazendo um total mínimo de 500,00
m² de área útil;
• Execução de revestimentos de piso, contra piso, perfazendo um total mínimo de 3.000,00 m² de
área útil;
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• Execução de revestimento de piso em granitina perfazendo um total mínimo de 500,00 m² de área
útil;
• Execução de cobertura em telha cerâmica, perfazendo um total mínimo de 3.000,00 m² de área
útil;
• Execução de madeiramento de telado, trama de madeira, perfazendo um total mínimo de 5.000,00
m² de área útil;
• Execução de pintura geral perfazendo um total mínimo de 20.000,00 m² de área útil;
• Execução de pintura imunização de madeiramento perfazendo um total mínimo de 4.000,00 m²
de área útil;
• Execução de Manutenção preventiva e corretiva predial perfazendo um total mínimo de 9.700,00
m² de área útil;
6.1.4.3.1. A averbação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo – CAU, prevista no subitem 6.2.3.3, será dispensada caso a legislação
especial aplicável à atividade em questão não previr que a entidade de fiscalização mantenha controle
individualizado sobre cada trabalho realizado.
6.1.4.4. Relação dos Principais Equipamentos, que serão disponibilizados, por ocasião da assinatura do
contrato, para utilização nos serviços, juntamente com declaração da Proponente de que os equipamentos
serão apresentados em condições de produção plena, obrigando-se, imediatamente, caso vencedora,
substituir qualquer equipamento que, a juízo da contratante, não apresente rendimento satisfatório, sem
que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante.
6.1.4.5. Declaração formal e expressa da empresa licitante sobre a equipe técnica especializada indicando
os Engenheiros e/ou Arquitetos que atuarão como responsáveis técnicos e que se responsabilizarão pela
execução da obra.
6.1.4.6. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desses
atestados serão inabilitados.
6.1.4.7. Declaração de recebimento de informações técnicas, emitido pela empresa licitante, ou
Declaração elaborada em modelo próprio da empresa licitante, informando que tem pleno conhecimento
das condições de prestação dos serviços, dispensando-se neste caso, efetuar visita ao local onde os
serviços serão executados.
6.1.4.8. O Profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnica participará como
responsável pelo serviço, admitida sua substituição conforme § 10 do art. 30 da lei 8.666/93. A Vistoria
Prévia ( facultativa), no local da obra para confirmação de que a mesma tomou conhecimento, através
de seus Responsáveis Técnicos, representante legal ou funcionário legalmente aut orizado pela licitante,
de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução dos serviços contratados
e na confecção da proposta, ocasião em que a Licitante estará reconhecendo todas as características para
a gestão, operação, suprimentos e logística dos serviços a serem executados.
6.1.4.9. Os Termos individuais de Vistoria serão firmados pelo (a) servidor (a) responsável pela Secretaria
Municipal de Obras Habitação e Urbanismo, devendo ainda constar a assinatura pelos responsáveis
técnico devidamente registrado no CREA / CAU ou representantes legais da empresa. Caso aqueles
(pessoa jurídica) que considerem desnecessário conhecer as instalações físicas para elaboração de sua
proposta, simplesmente deverá apresentar declaração de ciência das condições das informações e local da
licitação.
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6.1.4.10. A visita técnica poderá ser feita pelo engenheiro responsável pela empresa licitante, o qual
deverá comprovar através da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica,
expedida pelo CREA.
6.1.4.11. A visita técnica está disponível para todos os interessados em participar do certame.
6.1.4.12. Os documentos relativos à qualificação técnica serão examinados pela unidade de engenharia da
Secretaria Municipal de Obras habitaçãoe Urbanismo, subsidiando as decisões do pregoeiro sobre os
documentos exigidos
6.1.5. Outros Documentos

a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de domicílio da licitante, de
acordo com o Art. 1º do Decreto nº 21.040 de 17 de fevereiro de 2005, para empresários
e sociedades empresariais do Estado do Maranhão.
6.2. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão

Permanente de Licitação – Cadastro de Fornecedores, substituirá os documentos enumerados nos
subitens 6.1.1 e 6.1.2 (“a” e “b”), obrigando-se a licitante a apresentar o referido Certificado
acompanhado da Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua Habilitação (ANEXO IV).
6.2.1. O Certificado de Registro Cadastral – CRC, deve exibir a situação e os dados cadastrais da

empresa, seja no próprio documento ou em outro que o acompanhe, a exemplo da Declaração que
complementa o CRC.
6.3. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários
à habilitação.
6.4. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo
administrativo e não será devolvida à licitante.
6.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai
fornecer os produtos objeto da presente licitação, com exceção da:
a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica;
b) Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial e da Certidão Conjunta

(Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida
Ativa da União e Previdenciária, expedida pela Secretaria da Receita Federal, que deverão ser da
sede da pessoa jurídica.
6.6. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pelo
próprio licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu
representante legal.
6.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
6.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.9. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.10. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
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tiver dúvida e julgar necessário.
7. DO PROCEDIMENTO

7.1. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, após credenciamento realizado conforme item
3 deste Edital, não serão mais admitidos novos proponentes.
7.2. As licitantes deverão entregar os Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que o Envelope contendo os
Documentos de Habilitação serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os representantes
credenciados das licitantes.
7.3. Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de preço e a verificação sumária de
sua conformidade, serão selecionados para a fase de lances os licitantes que tenham apresentado
propostas em valores superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
7.4. Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes,
até o máximo de 03 (três), colocadas em ordem decrescente, quaisquer que sejam os valores
ofertados nas propostas escritas.
7.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas escritas e proclamadas, serão selecionadas todas
as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço, realizando-se sorteio para definir a ordem de
apresentação dos lances.
7.5.1. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
7.6. Verificando-se divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os
últimos, independentemente de consulta ao licitante.
7.7. Será dada oportunidade para, individualmente e de forma sequencial, apresentarem lances
verbais, de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a começar pelo licitante detentor
da proposta de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor, para a escolha da proposta
de MENOR PREÇO GLOBAL.
7.8. A licitante deverá oferecer somente lance inferior ao último por ela ofertado.
7.8.1. Com um lance superior ao menor já ofertado por outra participante (lance intermediário), a
licitante se retira automaticamente da sequência da fase de lances, sem prejuízo do disposto nos
itens 7.13 e 7.16, e seguintes.
7.9. Não serão aceitos lances de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido primeiro.
7.10. A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão
imediata da licitante da sequencia da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.
7.12. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço global.
7.12.1. A fase de lances se encerra quando, restando apenas duas licitantes, uma declina
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do seu direito a lance.
7.13. Encerrada a etapa competitiva, as propostas de microempresa, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa até 5% (cinco por cento) acima do
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes
ser convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e última
oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate.
7.13.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais bem
classificada não ter sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual.
7.14. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o menor lance (
preço global), conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito
e divulgando o resultado do julgamento;
7.14.1. As propostas de preços serão também analisadas pela equipe de engenharia ou
engenheiro designado da Secretaria Municipal de Obras Habitação e Urbanismo, a qual
subsidiará a decisão do pregoeiro.
7.15. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope nº
02 contendo a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, para verificar suas
condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital.
7.16. As microempresa, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição.
7.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.16.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior,

implicará na decadência do direito de não ser preterido na hipótese de contratação administrativa,
sem prejuízo da sanção prevista. Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais
microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate
previsto no item 7.13.
7.16.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o
objeto licitado poderá ser registrado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro
lugar.

7.17. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a
ela adjudicado o objeto do certame.
7.18. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de
08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas dos vícios que ensejaram a
decisão.
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7.19. Caso tenha ocorrido lance/negociação, a proposta de preços, ajustada ao preço final, deverá
ser protocolada na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da lavratura da ata.
7.20. Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, o Pregoeiro
procederá à Adjudicação do objeto ao vencedor logo após a apresentação da Proposta de Preço
indicada no item 7.19.
7.21. Se houver interposição de Recurso contra atos do Pregoeiro, a Adjudicação dar-se-á após o
julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado.
7.22. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências deste Edital;
b) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
c) com valor global e/ou unitário superior ao limite estabelecido ou preços ( para os preços

unitários e global) manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto.
7.23. Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de desclassificar a oferta,
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, através de:
a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração;
b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.

7.24. A licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro e que não demonstre
posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades administrativas pela não-manutenção
da proposta.
7.25. Confirmada a inexequibilidade o Pregoeiro poderá reabrir a licitação convocando sessão
pública para dar continuidade ao certame.
7.26. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da Equipe de Apoio e pelos
representantes presentes.
8. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

8.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até três dias úteis
anteriores à data fixada para a abertura da Sessão Pública ao e-mail indicado no preâmbulo deste
edital ou entregue pessoalmente.
8.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações
deverão ser manifestadas por escrito, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da
2ª (segunda) via, no setor de protocolo da CPL, sito na Praça Abraão Ferreira, s/n, Centro, Santo
Antônio dos Lopes-MA, em dias úteis, das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).
8.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
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9. DOS RECURSOS

9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da sessão pública
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a
síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão deste
Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto à licitante declarada
vencedora.
9.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo de
03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata.
9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarrazões também em 03 (dias) úteis,
contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.5. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo legal, na
Secretaria da Comissão Permanente de Licitação-CPL, no endereço citado no item 8.1, terá efeito
suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à
consideração do Plenário Comissão Permanente de Licitação, que proferirá decisão definitiva.
9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o objeto
será adjudicado à licitante declarada vencedora.
10. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO E

CONTRATAÇÃO
10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, o titular do órgão
gerenciador poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a lavratura da ARP para
possível e posterior contratação com o licitante vencedor.
10.2 - Após a homologação do resultado da presente licitação, o órgão gerenciador, convocará a(s)
empresa (s) adjudicatária(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, por meio do seu
representante legal devidamente legitimado por meio de procuração pública ou particular observado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da Notificação.
10.3 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
10.4 - É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular
no ato da Assinatura da Ata de Registro de Preços, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas
neste Edital.
10.6 - Na sessão de reabertura do pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente,
obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.
10.7 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os
serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus
anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as
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especificações e condições do edital.
10.8 Quando da existência de demanda para os serviços registrados, o Município de SANTO
ANTÔNIO DOS LOPES/MA, por meio da SECRETARIA REQUISITANTE, convocará o detentor
do menor preço registrado para a assinatura do contrato que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias
úteis, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Contratante.
10.9. A recusa injustificada da beneficiária da ata de registro de preços em assinar o contrato ou retirar
a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido lhe sujeitará, além das demais penalidades previstas
em lei, as do presente Edital.
10.10. O contrato deverá ser assinado por representante da empresa beneficiária da ata de registro de
preços, devidamente habilitado.
10.11. A assinatura do Contrato está condicionada à manutenção da regularidade da habilitação;
10.12. Os contratos decorrentes desta licitação deverão ser assinados ou as notas de empenho emitidas
dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
10.13 A vigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerá aos termos do Art. 57 da Lei n°
8.666/93.
10.14. Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65,
da Lei Federal nº 8.666/93.
10.15. As Empresas que não forem enquadradas como ME, EPP e MEI, deverão subcontratar no
percentual de 10% a 30% (dez a vinte e trinta por cento) do valor licitado, a critério da
administração, devendo a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor
Individual a ser subcontratado atender a vedação da alínea “b”, do item 2.2 do presente edital e
estar indicada e qualificada com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus
respectivos valores.
10.16. Nos termos da Lei a exigência de subcontratação não se aplica quando o licitante for: I Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais MEI; II - consórcio composto em sua totalidade por Microempresas - ME, Empresas de Pequeno
Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI respeitado o disposto no art. 33 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações; e III - consórcio composto parcialmente por
Microempresas ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI
com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.
10.17. Os documentos de habilitação (exceto os relativos à qualificação técnica) da empresa
indicada para a subcontratação, deverão ser submetidos à análise prévia da administração
contratante.
11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Para execução dos serviços a adjudicatária não precisará apresentar garantia.
12. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

12.1. A contratante pagará a Contratada, o valor correspondente aos serviços realizados no mês
anterior e após o atesto pelo profissional responsável, e desde que não ocorra fator impeditivo
provocado pela Contratada.
12.1.1 O documento fiscal deverá ser apresentado após a execução dos serviços, ou seja, a
partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.
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12.1.2 O documento de cobrança consignará valores em Reais e discriminará o período dos
serviços prestados, o objeto da contratação, o nome e o número do banco, nome e número da
agência e número da conta corrente para depósito, número do contrato e ainda, será considerada
para fins de pagamento a data do protocolo deste documento no setor competente.

12.2 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, mensalmente, Nota Fiscal em
duas vias, discriminando execução do objeto destes autos, bem como mencionando o número da
Nota de Empenho. Deverá apresentar junto com a referida Nota Fiscal, relatório minucioso das
atividades desenvolvidas no período correspondente ao do documento fiscal.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1.Tendo em vista que a licitação para Registro de Preços independe de previsão de dotação
orçamentário, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 042/2018, o qual regulamenta o Sistema de
Registro de Preços previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666/93, no âmbito da Administração Pública
Municipal, as Dotações Orçamentárias, com saldo suficiente para cobertura das despesas decorrentes
da execução do objeto serão informadas nos respectivos contratos ou instrumentos equivalentes que
poderão advir do presente procedimento licitatório.
13.2. Em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as
despesas decorrentes destes contratos administrativos correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento vigente à época das referidas contratações.
14. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 - Após a homologação do resultado da presente licitação, o Município de Santo Antônio dos
Lopes (MA), através do órgão gerenciador, convocará a(s) empresa(s) adjudicatária(s) para assinatura
da Ata de Registro de Preços, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da Notificação.
14.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
14.3 - É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação regular
no ato da Assinatura da Ata de Registro de Preços, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas
neste Edital.
14.3.1 - Na sessão de reabertura do pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente,
obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.
14.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os produtos
a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também
na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.
15. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1.1 Homologado o resultado da licitação, o registro de preços será formalizado através da Ata de
Registro de Preços na forma da minuta constante do Anexo X e nas condições previstas neste Edital,
com o objetivo de registrar formalmente proposta de preços para futuras prestações de serviços bjeto deste
Pregão, com compromisso obrigacional por parte das empresas beneficiárias, e sem obrigar que sejam
efetivadas pela administração as aquisições que dele poderão advir.
15.1.2 A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a seus
demais Anexos, em todas as suas cláusulas, e às Propostas recebidas e homologadas por ocasião da sessão
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pública do certame, independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao Decreto
Municipal nº 042/2018, à Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Federal n.º 8.666/93 e a toda a legislação
pertinente.
15.1.3 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos
requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital,
independentemente de transcrição.
15.1.4 No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar
a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, registrará os demais licitantes, na
ordem de classificação.
15.1.5 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65
da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e suas alterações.
15.1.6 Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame,
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos
previstos no Art. 3°, da Lei n° 8.666/93.
15.1.7 O registro de licitantes reserva tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no Decreto
Municipal nº. 042/2018.
15.1.8 Se houver mais de um licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do
licitante vencedor, serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante a fase
competitiva.
15.1.9 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
15.2 DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
15.2.1 O òrgão gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os produtos
registrados, nas mesmas condições de fornecimento.
15.2.2 Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
n.º 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução.
15.2.3 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração,
se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
15.2.4 A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à administração requerimento
para a revisão comprovando a ocorrência do fato.
15.2.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de fabricante, notas
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da
Proposta e do momento do pedido da revisão.
15.2.6 Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre
a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento
de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
15.2.7 A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão dos
valores pactuados.
15.2.8 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o fornecedor, visando à
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negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
15.2.9 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
15.2.10 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
15.2.11 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido
do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
15.2.12 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
15.3 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP
15.3.1 Nos termos do art.20 do Decreto Municipal nº 042/2018, desde que devidamente justificada a
vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, de acordo com as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal.
15.3.1.1. Em atendimento ao disposto no § 5º do art. 20 do Decreto Municipal n.º 042/2018, o quantitativo
decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
15.3.1.2. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após
a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em
até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.
15.3.1.3. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão
ou entidade solicitante, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro
de Preços.
15.4. DO CANCELAMENTO
15.4.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:
a) - descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que
deu origem ao Registro de Preços;
b) - não assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
d) - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º
da Lei nº 10.520, de 2002.
e) - forem observadas razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93,
desde que devidamente comprovadas;
15.4.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” deste item, será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.4.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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a) - por razão de interesse público; ou
b) - a pedido do fornecedor.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante
da Ata de Registro de Preços e do Contrato, independentemente de transcrição.
16.2 - É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências e/ou solicitar parecer técnico de pessoas integrantes ou não do quadro da Administração
Municipal, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta/documentação. Nesse caso, a
adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
16.3 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
16.4 - As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
16.5 – O òrgão gerenciador poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivado
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
16.6 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto
no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/1993;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado
na alínea anterior; e,
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
16.7 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente
Edital.
16.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas
de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
16.9 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade, a legalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.
16.10 - A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será sempre realizada em sessão pública,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o
julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação, e pelos representantes das
licitantes presentes.
16.11 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um
único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não
possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em
Sessão a ser convocada posteriormente.
16.11.1 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova
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reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
16.12 - O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia
da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.
16.13 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para
retirada no endereço da Comissão mencionado no preâmbulo deste Edital, até 10 (dez) dias úteis após a
publicação da Resenha da Ata de Registro Preços, após o que serão destruídos pelo Pregoeiro.
16.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura
Municipal de Santo Antônio dos Lopes.
16.15 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
16.16 - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca da Ata de Registro de Preços, salvo
se houver prévia autorização do Orgão gerenciador.
16.17 - Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa registrada na Ata, a continuidade da
Ata, ficará condicionada à análise, pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, quanto
ao procedimento realizado e à documentação da nova empresa, considerando todas as normas aqui
estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de insucesso na
execução do objeto contratado.
16.17.1 - Para averiguação do disposto no item 20.17, a empresa resultante de qualquer das operações
comerciais ali descritas ficam obrigadas a apresentarem, imediatamente, a documentação comprobatória
de sua situação.
16.18. É facultado ao pregoeiro ou a qualquer servidor, visitar “in loco”, a(s) sede(s) da(s) empresa(s)
participante(s) deste certame, para fins de comprovação da existência de endereço físico, bem como
constatar que o local e instalações são adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade.
16.19 - É permitida a subcontratação de parte dos serviços do objeto licitado, atendidas as condições
previstas no item 10 deste edital.
16.20 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com a Lei Federal nº
10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei
Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
16.21- Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação, situada na Praça Abraão Ferreira, s/n - Centro, CEP: 65.730-000, Santo Antônio dos
Lopes/Maranhão, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas) onde
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço, no email cpl@stoantoniodoslopes.ma.gov.br.
16.22- O edital e seus anexos serão disponibilizados gratuitamente através do sítio oficial deste poder
executivo www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br.
16.23 - Os interessados que desejarem receber o arquivo editável em formato “pdf” ou “doc”, deverão
comparecer sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Abraão Ferreira, s/n - Centro,
CEP: 65.730-000, Santo Antônio dos Lopes/Maranhão e apresentar uma mídia de armazenamento,
podendo ser: Pen drive, CD, DVD ou HD externo.
16.24 – Ao adquirir o Edital, a licitante deverá declarar o endereço em que receberá notificações, devendo
comunicar à Comissão qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação
encaminhada ao endereço fornecido.
16.25 – A indicação de qualquer marca eventualmente prevista no Termo de Referência servirá apenas
como referência para elaboração das propostas, não influenciando, em hipótese alguma, no julgamento
das mesmas.
16.26 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera
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administrativa, será competente o foro da Justiça da Comarca de Santo Antônio dos Lopes, Estado do
Maranhão, excluído quaisquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santo Antônio dos Lopes (MA), 09 de fevereiro de 2018.

JEAN RIBEIRO DA SILVA
Pregoeiro Municipal
Portaria nº. 137/2018
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS
(FORNECIDO/DISPONIBILIZADO EM MÍDIA DIGITAL)
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PREGÃO Nº XXX/2018 – CPL
ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 – CPL

A empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o n.º ....................... , por seu(a)
representante
legal..........................................credencia o sr xxxx,portador(ª) da CI n.º
e do CPF n.º
, para representála na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer,
renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
representada.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO III
Modelo de Proposta de Preços
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
AO
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
Praça Abraão Ferreira, s/n Centro – Santo Antônio dos Lopes/Maranhão.
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Referente: Pregão Presencial nº 009/2018
Prezados Senhores,
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Presencial n.º
009/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de serviços comuns
de engenharia na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e
corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e
logradouros públicos sob a administração do município de Santo Antonio dos Lopes-MA , conforme as
especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência e demais peças técnicas , e após
tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:
1. PROPONENTE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
3. PROPOSTA DE PREÇOS:
Valor global da proposta: R$ ................ (.....................).
PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, E PREÇOS).
Item

Descrição

Unidade

Quant.

Preço Unitário
R$

Preço Total R$

4. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos,
benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
5. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo
com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus
termos.
6. O prazo de validade desta proposta é de _______(___________________), dias, contados da data de
abertura, conforme previsto no Edital do Pregão Presencial n°. 009/2018.
7. Declaro que os serviços serão executados nos dias _________________, após o recebimento da ordem
de serviço.
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6. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser
creditados à CONTA CORRENTE N°. ______________, AGÊNCIA N°. _______________, BANCO
_____________, em nome de _______________.
7. Informamos que o Representante que assinará o Contrato(s), será o Srº. _______________, Portador
do RG, sob o n°. ______________, e CPF n° ________________, com residência na
________________________.

_______________________________
(local e data)
________________________________________
(Nome e assinatura do responsável da empresa)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018-CPL/SAL
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
Ref.: PREGÃO Nº XXX/2018 – CPL

A empresa
, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º
, sediada na
(endereço), por seu representante legal,
declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a
presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não
existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO Nº XX/2018 – CPL
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Ref.: PREGÃO Nº 009/2018 – CPL
Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Art. VII do Art.4 da Lei
Federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de
habilitação exigidos neste Edital.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO VI
Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas – ME
e Empresas de Pequeno Porte – EPP
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Pregão Presencial nº XXXX/2018-CPL
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, sediada
na ____________________(endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a) _________________,
R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do
Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, excetuandose a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006
para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.
(local e data por extenso)
________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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ANEXO VII - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa – ME, ou
Empresa de Pequeno Porte – EPP
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Pregão Presencial nº 009/2018-CPL
A/O ___________________________ (razão social do licitante), inscrita no CNPJ
sob o nº ________________, sediada na ____________________(endereço completo),
representada pelo(a) Sr.(a) _________________, R.G. nº _________, CPF nº _______________,
D E C L A R A, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, sob
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:
MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de
exclusão no § 4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial em
epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
OBS: ASSINALAR COM “X” UMA DAS OPÇÕES

(local e data por extenso)

________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 – CPL
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)
Ref.: PREGÃO Nº XXXXX – CPL
A empresa …......................................, inscrita no CNPJ nº…............., por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr(a)…................................................, portador (a) da CI nº….................
e do CPF nº …...................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
(Observação: em caso contrário, dispensar a ressalva acima)
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PREGÃO Nº 009/2018 –CPL
ANEXO IX

TERMO
DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
A
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Ref.: PREGÃO Nº 009/2018 – CPL
Prezados Senhores,
A empresa …......................................., inscrita no CNPJ nº…............., com sede na
….............................,por
intermédio
de
seu
representante legal o(a)
Sr(a)…................................................, R.G. nº…................, CPF nº …...................., DECLARA
para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o Contrato
Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de
segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e
pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
ANEXO X
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ............................

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxxx/2018-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0818001-0001/2018- CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 – CPL

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 06.172.720/0001-10, com sede à Avenida
Presidente Vargas, nº 446, Centro – Santo Antonio dos Lopes – MA, neste ato representada pela Sra.
MARIA LIA SILVA E SILVA, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, considerando o PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2018, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão
Pública realizada em xx de xxxxx de 2018 que indica como vencedor a empresa: xxxxxxxx e a respectiva
homologação do Processo Administrativo nº 081801-0001.
RESOLVE:
Registrar os preços dos serviços propostos pela empresa xxxx, inscrita no CNPJ: nº xxxx, localizada
…….., representada pelo Sr. xxxx, portador do RG n.º e o CPF: xxxxx, nas quantidades estimadas, de
acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006 e alterações
posteriores e no Decreto Municipal nº 042/2018 de 05 de fevereiro de 2018.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de
Empresa Especializada para execução de serviços comuns de engenharia na área de manutenção predial,
compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de
instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades da
administração pública, especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, que
passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela
licitante vencedora, conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 081801-0001.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no
ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de
acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E ADMINSTRAÇÃO, através da Gerência de Registro de Preços - GRP, nos seus
aspectos operacionais, consoante o que o artigo 5º do Decreto Municipal nº 042/2018, de 05 de fevereiro
de 2018.
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Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do
respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos serviços, os quantitativos, empresas beneficiárias e
representante legal das empresa, encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a prestar os serviços nos endereços contidos na Ordem de
Serviço emitida pelo Órgão Contratante.
Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos serviços será de acordo com a necessidade
do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Serviços” ou “Nota de Empenho”,
de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar
contratações de prestação de serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e
legislação pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e
aquele vigente no mercado à época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO
GERENCIADOR solicitará ao Prestador de Serviços, mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre
a possibilidade de adesão.
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda,
exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem.
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CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante vencedor;
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das
documentações de habilitação;
Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação
ao licitante vencedor;
Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros
fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;
Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva,
no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas no art. 11,
§1º Decreto Municipal nº 042/2018, devendo ser registrados obedecendo a ordem prevista no art. 11, § 2º,
do referido Decreto Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR, quando: O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável; Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
Federal 8.666/1993.
Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelos ÓRGÃO(S)
PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.
Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Prestador do Serviço será comunicado
formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua
ciência.
Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Prestador do Serviço em dar ciência da decisão, a comunicação
será feita através de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município – e-DOM, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Quarto – A solicitação do Prestador do Serviço para cancelamento dos preços registrados poderá
não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades
cabíveis.
CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial Eletrônico do
Município – e-DOM, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.
CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 e seus anexos e
as propostas das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de
1993, a Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, e o Decreto Municipal nº 042 de 05 de
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fevereiro de 2018.
CLÁUSULA TREZE - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Santo Antonio dos Lopes, Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Maria Lia Silva e Silva
Sec. Municipal de Planejamento e Administração
Port. Nº 026/2017-GP
Órgão Gerenciador

Construtora XXXX
CNPJ. XXXXXXXXXXXXX
Representante:
Empresa Beneficiaria
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ANEXO ÚNICO
REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxxxx/2018/PM-SAL/MA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 081801-0001
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº. 016/2018/PM-SAL/MA, celebrada perante a
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINSTRAÇÃO e a Empresa Adjudicatária
que teve seus preços registrados, em face à realização do Pregão Presencial nº 009/2018.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços
comuns de engenharia na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva
e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e
logradouros públicos.
QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
EMPRESA:
CNPJ:

TELEFONE:

ENDEREÇO:

E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF:

QUADRO 2 – SERVIÇOS REGISTRADOS (PLANILHA SINTÉTICA)
ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR PROPOSTO R$

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10

11

12

13

14

15

16

Santo Antônio dos Lopes - MA, xx de xxxx de 2018.

_______________________________________
Maria Lia Silva e Silva
Sec. Municipal de Planejamento e Administração
Port. 026/2017
Órgão Gerenciador

____________________________________
Construtora xxxxxxxxxxx
CNPJ. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Empresa Beneficiaria
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ANEXO XI - Modelo de Declaração de Idoneidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
“MODELO DA DECLARAÇÃO”
Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Santo Antônio dos Lopes-MA
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
Prezado senhor,
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a)
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ________________ e do CPF nº
________________, declara sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade,
que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas
esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos
apresentados.
Declaramos que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de
qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por
administração pública.
Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento
em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
bem como demais normas pertinentes à espécie”.
......................(.....), ....... de ................... de ...........
___________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura de seu Representante Legal)
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xxxxxxxx
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0818001-0001/2018- CPL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2018-CPL/SAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º XXXXXX/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA QUE ENTRE SI FAZ, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO
DOS LOPES POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS HABITAÇÃO E URBANISMO E A
EMPRESA, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, ESTADO DO MARANHÃO,
inscrito no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.172.720/0001-10, através da Secretaria Municipal de Obras Habitação
e Urbanismo, com sede na com sede na Av. Presidente Vargas, nº 446, Centro, SANTO ANTÔNIO DOS
LOPES - MA, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a)
Municipal de Obras Habitação e Urbanismo, Sr.(a) xxxxxxxxx RG N° xxxxxxxx SSP-MA e CPF N°
xxxxxxx, tendo como ordenadora de despesa a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração,
neste ato representada pelo (a) Sra. xxxxxxxxxxxx, RG N° xxxxxxxxxxx e CPF N° xxxxxxxx, consoante
disposições do Decreto Municipal n.º019 de 30 de março de 2017, e a empresa XXXXXXX, inscrita no
C.N.P.J sob o n.º XXXXXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por seu representante legal, Srº XXXXXX, R.G. n.º XXXXXX, C.P.F. n.º
XXXXXXX, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXX,
decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, formalizado nos autos do Processo administrativo
acima epigrafado, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais n.ºs 08/2017 e 042/2018 e demais
normas pertinentes à espécie.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONTRATO tem por objeto execução de serviços comuns de engenharia na área de manutenção
predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e
modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as
necessidades da administração pública , de acordo com o Termo de Referência do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL N.º 009/2018 – CPL/SAL, e a proposta de preços readequada da empresa vencedora, partes
integrantes deste instrumento independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXX)
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária prevista
no orçameto annual da Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes:
xxxxxxxxx
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CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o art.
65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Contrato durante a sua vigência, poderá ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso II, mediante
termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que atendidos todos os requisitos abaixo:
5.1. Os serviços foram prestados regularmente;
5.2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por 3 (três) vezes ou mais;
5.3. A Administração ainda tenha interesse na realização dos serviços;
5.4. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
5.5. Haja disponibilidade orçamentária e financeira
5.6. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação e
5.7. Demais requistos legais obrigatórios previstos em lei e normativos pertinentes.
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA prestará os serviços, previstos no termo de Referência do Anexo I, do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 – CPL, após o recebimento da Nota de Empenho e assinatura deste
contrato, bem como a Ordem de Serviço, emitidos pela Contratante, observando os prazos, custos e demais
indicativos previstos na Proposta e no Termo de Referência.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
Os serviços contratados sob a forma de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, deverão ser
realizados de acordo com o Termo de Referência constante do Edital, atendidas as especificações
fornecidas pelo CONTRATANTE, devendo a Contratada alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais
necessários, e tomando todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. Será observado
o disposto nas cláusulas deste instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS – Os preços unitários correspondentes a cada
serviço contratado são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida,
cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos
representantes das partes contratantes.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
Responsabilizar-se em relação aos profissionais alocados nos postos de trabalho, por todas as
despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desse projeto básico, tais como: seguros de acidentes,
taxas, impostos e contribuições; indenizações, vale-transporte, refeição, uniforme, crachás, além de outras
vantagens existentes na Legislação Trabalhista;
b)
Manter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licença, gravidez, falta ao serviço e demissão de empregados, que não
terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos
Lopes, sendo de inteira responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações
sociais, trabalhistas e fiscais;
c)
Apresentar seus empregados, na execução dos serviços, devidamente uniformizados,
a)
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identificando-os através de crachá com foto recente;
d)
A manutenção preventiva e corretiva será realizada sempre que se fizer necessária, devendo a
Contratada, quando seus técnicos residentes não tiverem condições de solucionar o problema, atender ao
chamado técnico da Contratante no prazo máximo de 12 (doze) horas, encaminhando profissionais
capacitados para a solução do fato;
e)
No decorrer dos trabalhos, deverá ser feita limpeza constante dos locais afetados pelos serviços,
com a respectiva retirada de entulhos. Os locais das manutenções devem ser deixados totalmente limpos,
livre de respingos de tinta, sobras de material, entulhos, etc. Ao término dos serviços, deverá ser possível a
ocupação da área, sem a necessidade de nenhum outro tipo de faxina ou limpeza “fina”;
f)
Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, como
também aqueles referentes à segurança e à medicina de trabalho;
g)
Responder por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus funcionários causarem ao
Contratante ou terceiros;
h)
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de Terceiros que tomar
conhecimento em execução do presente objeto, devendo orientar seus funcionários nesse sentido;
i)
Comprovar sempre que solicitada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, a
quitação das obrigações trabalhistas;
j)
Substituir, sempre que exigido pelo Contratante e independentemente de justificativa por parte
deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam contrários às normas
internas da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes ou as disposições estabelecidas neste termo
de referência;
k)
Todos os funcionários da Empresa contratada que prestam serviços nas dependências do
município deverão zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para com os servidores, alunos
e visitantes;
l)
Fornecer aos empregados, equipamentos de segurança necessários do a atuação em ambiente de
serviço;
m)
Permitir a fiscalização diária dos empregados da empresa, em serviço nas dependências da
Contratante;
n)
Pagar os empregados até o 5º dia útil do mês subsequente, os salários, bem como recolher no
prazo legal, todos os encargos decorrentes, exibindo sempre que solicitado, as respectivas comprovações;
o)
O contratado indenizará o contratante por todo o dano que vier a ocorrer, direta ou indiretamente,
por culpa ou dolo de seus profissionais na execução dos serviços contratados.
p)
Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, sendo que a desobediência a esta cláusula acarretará na rescisão do contrato e a
execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das
penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei nº 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se a:
Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato;
Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência;
Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa prestar os serviços, por meio dos
seus empregados, dentro das normas do Contrato;
d)
Propiciar acesso aos empregados da Contratada às suas dependências para a execução dos
serviços;
e)
Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a
ser solicitados pela Contratada;
f)
Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/1993;
g)
Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa
a)
b)
c)
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Contratada, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos
fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela Contratante;
h)
Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços
e o atendimento das exigências contratuais;
i)
Exigir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o afastamento e/ou substituição de
qualquer empregado ou preposto da Contratada cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
contrários às normas internas da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes ou as disposições
estabelecidas neste termo de referência;
j)
Comunicar, por escrito, à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do serviço;
k)
Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições préestabelecidas;
l)
Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do
recolhimento dos encargos sociais, benefícios ou qualquer outro documento que julgar necessário;
m)
Solicitar à Contratada a substituição imediata de qualquer produto, cujo uso seja considerado
prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam
as especificações;
n)
Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o
contraditório e a ampla defesa;
o)
Exigir da Contratada toda documentação ambiental pertinente aos serviços, caso necessário, sem
os quais não poderá executar os serviços;
p)
Disponibilizar local seguro e adequado para o armazenamento e guarda dos materiais e
equipamentos e etc.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor ou equipe técnica designada pela
Prefeitura, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar os documentos da despesa para
fins de pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No curso da execução do Contrato, caberá à Contratante, diretamente ou
por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das condições e especificações exigidas, sem
prejuízo daquela exercida pela empresa Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À fiscalização compete proceder ao registro de todas as ocorrências
porventura ocorridas e adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento de todas as obrigações
assumidas, tendo por parâmetro as especificações previstas no Termo de Referência, no Edital e seus
Anexos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A presença da fiscalização da Contratante não elide nem diminui a
responsabilidade da Contratada.
PARÁGRAFO QUARTO - Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar a substituição do serviço/produto
entregue em desacordo com as especificações, ou aquele que não seja comprovadamente novo, assim
considerado de primeiro uso, com defeito de fabricação, devendo o fornecedor efetuar sua
substituição/correção em conformidade ao descrito no Termo de Referência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor,
para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias,
contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal da Nota Fiscal emitida com base na
medição previamente aprovada pela Fiscalização.
10.2 As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias corridos, sendo considerado o início da contagem
do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.
10.3 A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com base no
cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS
44

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CPNJ: 06.172.720/0001-10

LOPES/MA, acompanhada da solicitação de pagamento, e das Certidões Negativas de Débito junto ao
INSS, FGTS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo específico para os
pagamentos relativos ao contrato.
10.4 A aprovação da medição deverá ser efetuada no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data de
entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.
10.5 Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para juntada aos
autos da sua Nota Fiscal em duas vias, que será encaminhada à Secretaria Municipal de Orçamento e
Finanças, para que conduza o processo de pagamento.
10.6 Além dos documentos exigidos no item 10.3, para a primeira medição das obras/serviços, deverão ser
juntados ainda os seguintes documentos: a) Registro da obra no CREA/MA e ART de execução, conforme
o caso; b) Uma cópia do Contrato; c) Uma cópia do cronograma aprovado vigente; d) Uma cópia da planilha
orçamentária sintética; e) Uma cópia da ordem de serviço.
10.7 A medição somente será paga após o recebimento definitivo dos serviços e a apresentação das CND’s
das Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
10.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros descontos
decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.
10.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao cronograma
físico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do CONTRATADO,
podendo no entanto serem pagos, a critério exclusivo da Administração e mediante disponibilidade
financeira.
10.10. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente
à regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no subitem 10.3 deste
instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões
estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não
for(em) regularizada(s).
10.11. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada no contrato, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
10.12. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta,
através de Transferência ou Ordem Bancária. Banco XXXX, Ag.XXXX, Conta Corrente XXXXX, em
nome de ConstrutoraXXXXXXX.
10.13. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios, capitalizados diariamente em
regime de juros simples.
10.13.1O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
10.13.2. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante poderá
sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas nesta Cláusula.
10.14. O Pagamento será efetuado em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, de
acordo com o Cronograma de Desembolso constante do projeto básico do presente Edital.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA
11.1. Não há obrigatoiriedade de garantia para o presente contrato por tratar-se de serviços de manutenção
predial sob demanda.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este instrumento pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE
PARAGRAFO PRIMEIRO – Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o
interregno mínimo de um ano, contado da data de apresentação da data-base da Planilha Orçamentária, ou,
nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido,
mediante solicitação da CONTRATADA, será reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do
Mercado - INCCM, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para cálculo de
estatística – com base na seguinte fórmula:

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da data-base da Planilha Orçamentária
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais
vantajosa.
PARÁGRAFO QUARTO - 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.
PARÁGRAFO QUINTO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, às partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
PARÁGRAFO SEXTO - Fica a CONTRATADA obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indenização e sem
prejuízo das penalidades pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a
CONTRATADA às sanções estabelecidas no art. 87 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 7º da
Lei 10.520/02.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA que descumprir quaisquer das condições do presente
Contrato, ficará sujeita às seguintes sanções:
a) Advertência, aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação da multa.
a1) descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para a
CONTRATANTE.
a2) execução insatisfatória ou inexecução do objeto do Contrato, desde que a sua gravidade não recomende
o enquadramento nos casos de suspensão temporária.
a3) pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da
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CONTRATANTE.
b) Multa sobre o valor do produto entregues em atraso, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao
último dia do prazo definido neste Contrato.
b1) Até o sétimo dia de atraso, multa única de 1% (um por cento).
b2) A partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 0,2% (dois por cento), limitada a 10% (dez por cento)
do valor do Contrato;
b3) 10% (dez por cento) do valor da contratação, no caso de inexecução parcial do ajuste, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença.
b4) 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato no caso de recusa injustificada em assinar o contrato
dentro do prazo estabelecido ou da sua inexecução integral.
c) Suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com a Administração pelo prazo
de até 05 (cinco) anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar e assinar contratos com a Administração Pública por prazo não
superior a 02 (dois) anos ou até que a Contratada cumpra as condições de reabilitação.
e) as sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
letra ‘b’.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita a
CONTRATADA e publicação na imprensa official do município constando o fundamento legal, excluídas
os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias contados da
data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo
consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial Eletrônico do
Município, e-DOM, obedecendo ao prazo previsto na Lei.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Santo Antônio dos Lopes-MA, com renúncia expressa
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E por estarem desta forma ajustados e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas abaixo, para que produza os seus reais e jurídicos
efeitos.

SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA, XXX DE XXXX DE 2018

_______________________________________________
XXXXXXXXXXXXXX
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo.
Pela CONTRATANTE
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_____________________________________________
XXXXXXXXXXXX
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Pela CONTRATANTE

___________________________
Representante Legal
Pela CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01._________________________________________________
CPF N°
02._________________________________________________
CPF
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ANEXO XII - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de
serviços comuns de engenharia na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção
preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios
e logradouros públicos sob a administração do município de Santo Antonio dos Lopes-MA, conforme
especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Presente Edital.
Processo Adm. nº081801-0001
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma).
Razão Social: ___________________________________________________________________
CNPJ nº: _______________________________ Insc. Estadual nº: _________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
Cidade: ______________________________________ Estado: ___________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
(DDD) Telefone: (______)________________________ (DDD) Fax: (______) _______________
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
Nome completo: _________________________________________________________________
Cédula de Identidade nº: _______________________________ Órgão emissor: ______________
CPF nº ______________________________ (DDD) Telefone: (______) ____________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Cargo/função que exerce na empresa: ( ) Sócio/Empresário; ( ) Outros: __________________
Data do recebimento do edital: ____/_____/________.
Assinatura/rubrica do responsável: __________________________________________________
Recebemos, através do acesso à página www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br, ou, por e-mail ou
pessoalmente, nesta data, cópia do instrumento convocatório e seus anexos da licitação acima identificada.
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, através do e-mail: cpl@stoantoniodoslopes.ma.gov.br, ou
entregar pessoalmente.
A não remessa do recibo exime o Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio dos Lopes da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
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