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EDITAL
TOMADA DE PREÇO Ne.006/2019 - PMP.
O t"tUtttCÍptO DE PIRAQUÊ - Estado do Tocântins, pessoa jurídica de direito publico, através da Comissão
Permanente de Licitação, instituída por meio de Decreto 23/2019 de 79/0A/2019, atendendo a requerimento
dâ Secretâria Municipal de infraestrutura, torna publico, que realizara certãme licitatório, o qual será
processado e julgado sob o regime e condições estatuídas na Lei ne 8.666/93, e suas alterações, e ainda nos
termos, prazos e condiçôes firmados neste edital, que lei se faz este edital entre os interessados.
7. IDENTTFTCAçÃO DA LIC|TACÃO

(arL 40- Lei n" 8.666/93).

TOMADA DE PRIçO Ne.06/2019 - PMP.
ORGAO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras e obras de PlneQUÊ
CNPf n' 25.063.942 / OOO1-4O
TIPOt MENOR PRECO GLOBAL.
FORMA E REGIME DE EXECUCAO: Execução Indireta, por Preço Global.

- fstaAo do Tocantins.

Íaft 40. L Lei n" 8.666/93).
obietivando a contrataÉo de empresa para recapeamento de vias urbanas com CBUQ
conforme operação n"1O54239-7O /2O18 com o Município de Piraquê-TO nos termo§ e

2. OBIET0

condições dêfinidas no Termo de Referencia, Planilha Orçamentiíria, Cronograma fisco financeiro,
Memorial descritivo, Composição do BDI, e Proietos, todos anexo ao edital.
3. RECEBIMENT0 DoS ENVELOPES {arL 40. Lei n" 8.666/93).

Data:2L/LOlaltg Horário: 11:00 horário Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, localizada
na Avenida Cesar Batista Nepomuceno, n" 1 330, centro, Piraque-TO
4. ANEXOS

(arl

- Tocantins.

40. §2e. Lei n" 8.666/93).

4.1 - Integram o instrumento convocatório:

o

ANEXO I - Memorial descritivo, Memorial de cálculos, Planilha orçamentaria, Cronograma FiscoFinanceiro, Planilha de BDl, Plantas da obra (art.40, §2e, I e II, Lei n" 8.666/93).
o
ANEXO II - Modelo de Cartâ-Proposta de Preços [art. 40, XVll e §2e, IV, Lei n' 8.666/93).
o
ANEXO III - Modelo de Procuração [art.40, XVII e §2s,lV, Lei n'8.666l93J.
.
ANEXO lV - Modelo de Declaração de Recebimento dos Documentos dâ Licitação (art.40, XVII e §2q,
IV, Lei na. 8.666193)o
ANEXO V - Modelo de Declaração de Empregados Menores (art. 40, XVII e §2e, IV c/c art. 27 , Y, Ler n'

8.666/e3).

o
.

Lei

.

n'

ANEXO VI - Modelo de Declaração que não empresa servidor publico.
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Disponibilidade para a Execução do Objeto do Contrato [art. 76,
8.666193).
ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Superveniência de Fato lmpeditivo (art. 32, §2q, Lei

n"8.666/93).

.

ANEXO IX - Modelos de Declaração de Impedimento de Licitar com Órgão Público (art. 40, XVII e §2e,
IV, Lei n" 8666/93).
ANEXO X - Minuta do Contrato (art. 40, §2s, III, Lei n' 8-666/93).
ANEXO XI - Documentos para Cadastramento (aÍ1..22, § 2e, c/c art. 36, Lei nq 8.666/93).

o
o

5. INFORMACõES (art" 40.

w

.

Lei n" 8.666/93).
I
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Os interessados poderão ler na integra e ter acesso ao edital e seus anexos, e obter quaisquer info
pessoalmente junto a Comissão Permanente de Licitação, de Segunda à Sexta-feira, das 07:00h (SETE ho
às 13:00h (TREZE horas), no endereço supra indicado.
6. PARTICIPAÇÃO

6.L

(arL 40.

VI. Lei n"

8.666/93).

Poderão participar da licitação os interessados devidamente cadastrados

na

correspondente

(terceiro) dia útil
(21/lO /2OL9), da data do recebimento das propostas, junto à Comissão

especialidade ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento ate o 3q

(18lLO l2OL9) anterior

a

Permanente de Licitações deste Município, que emitirá o devido certificado de registro cadastral, em ate 02
(dois) dias uteis, após o protocolo de toda documentação exigida para cadastramento, conforme anexo XIII, em
obediência ao que requer o art.22, §2o da Lei n" 8.666/93. A empresa não cadastrâda será automaticâmente
impedida de participar do certâme.

6,2

Os documentos necessários para o cadastramento são aqueles constantes do ANEXO XI, deste
edital, que deverão ser apresentados única e exclusivamente por meio de copias. Em hipótese alguma

ou sob qualquer alegação a comissão de cadastro realizara autenticação de qualquer documento
apresentado para CADASTRAMENTO ou ainda por qualquer servidor ou comissão de licitaÉo na fase
de CREDENCIAMENTO e HABILITAçÂO dos licitantes interessados.

6.3

O licitante CREDENCIADO poderá acompanhar os atos públicos da licitação, neles manifestar-se,
solicitar esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e interpor
os recursos previstos em lei:
Através de seu representante legal, no caso de pessoa lurídica, o qual deverá apresentar o CNPJ,
Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, RG e CPF, que comprove a sua representação;

6.3.7
6.3.2

Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe confira poderes para
â prática dos atos supramencionados, conforme consta no modelo Anexo III deste Edital.

6.4

Em todos os casos,
identidade de fé publica.

o licitante, representante ou procurador devera apresentar documento

de

6.5 A representação

por procuração seja instrumento particular modelo (Anexo III), ou publico,
outorgada por pessoa iurídica, deverá ser acompanhada do respectivo CNPI. Contrato Social, Estatuto ou
eventual alteragão posterior. RG e CPF do outorgante. RG e CPF do outorgado, o Contrato Social, Estatuto
ou eventuais alterações devem comprovar a representação legal do seu signatário.

6.6 O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a necessidade de
apresentaçào das alterações anteriores.
6.7

Cada licitante deverá fazer representar por apenas um represente legal, sendo este o único admitido a

maniíestar-se em todas as fazes do processo licitatório, podendo ser substituído por outro com os mesmos
poderes no inicio de cada fase do processo.

6.8

Os interessados que não atenderem às exigências para o credenciamento não poderão se manifestar,
resguardado, apenas, o direito de acompanhar a licitação como ouvintes.

6.9

Não serão admitidos a estâ licitação os suspensos, declarados inidôneos ou impedidos de licitar; os que
estiverem em regime de falência, concordata ou insolvência civil; os que possuam entre seus sócios, dirigentes
ou empregados servidor do órgão interessado ou responsável pela licitação, nos termos do art.9" da Lei n"

8.666/93;

e os consórcios de empresas, de acordo com o

art.33 daLein" 8.666/93
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6.10 As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem uso da prerrogativa descrita nol
8.5.7 deste Edital deverão apresentar comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno
mediante apresentação da certidão expedida pela respectiva Junta Comercial, (CERTIDÃO SIMPLIFICADA), na
forma do artigo B" da Instrução Normativa n" 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC, e deverá ser apresentado iunto com os documentos no envelope nq 01.

6.ll

Em hipótese alguma ou sob qualquer alegação a comissão (CPL) realizara autenticação de
qualquer documento apresentado para CREDENCIAMENT0/ HABILITAçÃ0 OU MESMo PROPOSTA,
licitantes interessados DURANTE A SESSÃO.

7.

APRESENTAçÃO DA DOCUMENTAÇAO E PROPOSTAS

(arL 40. Vl. Lei n" 8.666/93).

7.1. A documentação e as propostas deverão ser entregues no local indicado no item 03 deste Edital, até o
dia e horário fixados para o recebimento dos mesmos, em três envelopes - 01, 02 e 03 - separados, fechados e
lacrados, contendo na face externa as seguintes informações:

7,2,

DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES:

Envelope 01
CREDENCIAL fnome da Empresa)

Tomada de Preços

Ne.

- Prefeitura Municipal de PIRAQUE - TO.

-/20)o(

Envelope 02

Documentos de Habilitação da [nome da Empresa)

Tomada de Preços

- Prefeitura Municipat de PIRAQUÊ - TO.

Ne.

-/20»r

Envelope 03

Proposta de Preços da (nome da Empresa)

Tomada de Preços

7.3.

- Prefeitura Municipal de PIRAQUÊ - TO.

Nq,

-/20)o(

Os documentos de habilitação, de acordo com o

art.32 da Lei n" A.666i93, poderão ser apresentados

em:

7.3.1,

Originais, desde que possam ficar retidos e ser autuados no processo;

7.3.2.

Fotocópias autenticadas exclusivamente em cartório; ou ainda;

7.3,3,

Por publicação em órgão de imprensa oficial.

8.

HABILITA0Ã0

- Envelope 2

(arL 40.

W.

c/c arL 27. Lei ne 8.666/931

Para fins de habilitação a esta Tomada de Preços, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

8.1.1. Prova de Cadastramento (arí 22, §2o, Lei no A,666/93) Certificado de Registro

Cadastral,
emitido pela Prefeitura Municipal de PIRAQUÊ, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, válido à data prevista para entrega da propostâ, como forma indispensável de participação nesta
licitação. A não apresentação de CRC é condiçáo de inabilitação de participante.

A.?.

HabilitaÉo lurídica (art27,l c/c arL ZA,Lein" A.666/93)

8.2.1.

Registro Comercial, no caso de empresa individual [art. 28, II da Lei

n'8.666/93];

)
U
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Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se trata
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de
administradores (art. 28, III daLei n" A.666/93);

8.2.2.

8.2.3. lnscrição do ato constitutivo, no

e-d&-

caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em

exercício (art. 28, IV da Lei n" 8.666/93);

8.2.4.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

8.3.

Quatificação Técnica

país, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir (art. 28, V da Lei n'8.666/93).

(art

27

,ll

c/c art. 30, Lei n" 8.666193)'

Comprovação de aptidão para desempenho de atividâde pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa jurídicá de direÍto publico ou privado, devidamente registrado iunto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, entidade competente de fiscalizaçâo.

8.3.1,

Os atestados de que trata o item 8.3.1 deveram estar em nome do responsável técnico da empresa
licitânte, e da empresa licitante, constituindo qualiÍicação técnica operacional.

8.3.2.

O licitante e seu responsável técnico pode apresentar a soma de mais de um atestâdo de capacidade
que
comprove a exigência do item 8.3.1.
técnica

8,3.3.

Prova de regisrro e de regularidade da PESSOA |URIDICA, junto à entidade de classe competente,
comprovado por meio da certidão de regularidade e quitação emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
ou Agronomia CREA, da sede do licitante.

8.3.4.

Prova de registro e de regularidade do RESPONSAVEL TECNICO da licitante, junto à entidade de
classe competente, àomprovado por meio da certidão de regularidade e quitação emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia e ou Agronomia CREA.

8.3.5.

adequado e disponível para a
da equipe técnica que se
um
dos
membros
qualificação
de
cada
realização do objeto da licitação, bem como da
responsabilizara pelos trabalhos.

8.3.6, Indicação do aparelhamento e do pessoal técnico e administrativo

Comprovação de que recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitâção, na forma do modelo Anexo IV [art.
30, III da Lei nq. L666/93).

8.3,7.

Certificado de Visita Técnica aos locais onde serão realizados os serviços, sendo emitido por servidor
do município devidamente qualificado e autorizado, pós, visitação as localidades de execução do obreto do
contrato.

8.3.8,

A visita aos locais onde serão realizados os serviços deveram ser previamente marcada COM
ANTECEDENCIA DE 24 IVINTE E QUATRO HORAS) e realizada pelos licitantes interessados, junto âo
Departamento de Licitações e Contrâtos, até o dia 17 de setembro de 2019, que agendará hora para
8.3.8.1

-

realização da visita técnica. A visita será realizada exclusivamente através do responsável técnico da licitante

(engenheiro civil e ou arquiteto), que apresentará no ato da visita técnica os seguintes documentos: 1q Requerimento de Visitâ Técnica; 2s - Prova de vinculo profissional com a empresa licitante, e Prova de

regularidade iunto ao Registro Profissional
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8.3.8.2 - O desatendimento de qualquer exigência constante no item 8.3.3.1, impedira a realizaçào
técnica, e consequentemente a emissão o CERTIFICADO DE VISITA TECNICA', não cabendo qualquer
órgão licitante.

visita
us ao

8.4.

Qualificação Econômico-financeiÍa (aÍL 27,lll c/ c art 31, Lei n' 8,6116/93').

8.4.1.

Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (art.

31, II da Lei n'8.666193).

8.4.2. Prova de possuir capital social igual ou superior a 1,0 o/o [dez) por cento do valor

estimada da
contratação correspondente ao valor total da obra, comprovando-se única e exclusivamente pela apresentação
da CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela IUNTA COMERCIAL, da sede do licitante na forma do artigo 8" da
Instrução Normativa n" 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio DNRC, tendo sido a mesma emitida em prazo não superior a 30 (trintâ) dias anterior à data marcada
para o recebimento dos envelopes de credenciamento, habilitação e proposta de preço.

8.4.3.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, lá exigíveis e apresentados
na forma da Iei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada à apresentação de balancetes ou
balanço provisórios, e, se encerrados a mais de 03 (três) meses da datâ de apresentação da proposta, poderá

ser atualizado seus valores por índices oficiais. A comprovação da boa situação financeira será verificada
através do cálculo do(s) seguintes[s) índice(s) conúbil[eis): índice de liquidez geral igual ou maior do que
1 (um) (art.31, I e §50 da Lei n" 8.666193).
O índice contábil devera ser calculado e demonstrado em documento, pelos licitantes de acordo as
técnicas correntes de contabilidade, segundo a fórmula abaixo, devidamente assinados por profissional
contábil:

8.4.4.

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo > 1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

8.4,4.1. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de balanço de abertura ou do último balanço patrimonial levantado, conforme o caso.

8.4,4.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

8,4,4,2.1. Publicados em diário oficial ou jornal de grande circulação;
8.4.4.2.2. Autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou dolnicílio da licitante;
A.4.4.2.3, Por cópia do livro diário, inclusive dos termos de abertura e de encerramento, devidamente
autenticâdo ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

8.5.

Regularidade Fiscal e Trabalhista íarL27,lV c/c aÍt 29, Lei n" 8.666 /93, e Lei l?.aa0

8.5,1.

Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa furídica (CGC ou

/í1l;

CNPf), conforme o caso (art. 29, I da Lei n" 8.666/93);

8.5.2.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes, estadual ou municipal, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto da licitação {arÍ.29,U da Lei n" 8.666/93);

8.5.3.

Prova de regularidade para com as Fazendas (art. 29,

lll

da Lei n" 8.666/93'):
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8.5.3.1. Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos/ou Positiva com Efeito
Negativa relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ou pela Secretâria da Receita Federal, conforme Portariâ Conjuntá PGFN/SRF n"3, de 22/Ll./2005,
alterada pela Portaria coniunta PGFN/sRF n' 7, de 79 /05 /2006;
8.5.3.2. Estâdual, mediante â apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduâis, emitida pela Fazenda
Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante;
8.5.3.3. Municipal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda
Municipal do respectivo do domicílio ou sede do licitante;

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social flNSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço IFGTSJ, mediante apresentação, respectivamente, da Certidão Negativa de Débito - CND e do
Certificâdo de Regularidade do FGTS - CRF [art. 29, IV da Lei n" 8.666/93).

8.5.4.

8.5.5.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perânte a Justiça do Trabalho, mediante a apresentzção
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei ns 12.440 /201'7, arÍ.29,V daLei n" 8.666/93).
8.5.5.1 - Existindo inadimplência com a Iustiça do trabalho e não estando a mesma suspensa, constando a
mesma da CNDT, o licitânte será inabilitado-

LS.6.

Prova de inexistência de infrações trabalhistas perante a lustiça do Trabalho, da sede do licitante,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Infraçôes Trabalhistas (art. 29, V da Lei n' 8.666/93).
8.5.6.1 - Existindo inadimplência com a fustiça do trabalho, quanto à existência de infrações trabalhista, e não
estando a mesma suspensa o licitante será inabilitado.

8.5.7.

A comprovação de regularidade fiscal das microempresâs e empresas de pequeno porte somente será
exigida, no caso de virem a ser a(s] adjudicataria(s) deste certame, para efeito de assinatura do Contrato, nos
termos do art. 42 da Lei Complementar n" 723 /2006',
8.5.7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar os documentos
elencados nos subitens 8.5.1 a 8.5.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição, de acordo com o art.
43 da Lei Complementar no 123 /2006;

8.5.7.2. Hâvendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, será
assegurado, à microempresa e empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame, o prazo de 05 fcinco)
dias úteis, contados a partir do momento em que for declarada a vencedora, prorrogável por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, pâgamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme o §1q do art.
43 da Lei Complementar no 123 /2006;

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem I 5.7 .2, implicará decadência do
direito à contrâtação, sem prejuízo das sançôes previstas no art. SL da Lei n'8.666/93, sendo facultado à
A.5.7 .3.

Administração convocar âs Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar a contratação,
ou revogar â licitação, consoante estabelecido no art. 43, §2q da Lei Complementar no 123/2006.

8.6.

Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 70 da Constituição Federal (art. ?7, V, Lei
n'8.666l93):

8,6.1,

Declaração que não possui empregados menores de 18 (dezoitol anos, na forma do Anexo V.

8.6.2.

Declaração que não possui em seu quadro de empregado servidor púbico municipal, estadual ou

federal, na forma do Anexo VI.
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A,7,

FIs

As certidões serão consideradas válÍdas até 30 (trintal dias da data de sua emissão, salvo

consignarem em seu próprio texto prazo de validade diferente.

9.

PROPOSTA DE PRECO - Envelope 3

{arL 40. Vl, Lei n" 8'666/93)

9.L.

A proposta, que é classiíicatória, deverá ser apresentadâ em língua portuguesa, em 01 (umal via, em
papel timbrado da licitante, sem rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinada e rubricada
em todas as folhas pelo representante legal da licitante e nas planilhas em conjunto com o responsável técnico
da licitante que tenha realizado a visitâ técnica, e deverá ser cotada em moeda corrente e conter:

9.1.1. Carta-Proposta Comercial, contendo a razão social, endereço e CNPf da licitânte,

indicando

expressamente o valor global proposto, prazo de execução de 180 ( cento e oitenta) dias, bem como prazo de
validade da proposta não inferior a 60 fsessental dias, conforme Modelo de Carta-Proposta Comercial - Anexo
II deste Edital;

9.1.2.

Planilha de Preço;

9.1.3,

Planilha de composição de preço uniúrio;

9.1.4.

Planilha comparativa de preço unitário do órgão com o apresentado pelo licitante;

9.1.5.

Cronogramafísicofinanceiro;

9,1.6.

Memorial de cálculo;

9.1.7.

Planilha de composição do BDL

Declaração de Disponibilidade para Execução do Obleto do Contrato de acordo com modelo fornecido
no Anexo VII.

9.1.8.

9,1.9.

Declaração de Superveniência de Fato lmpeditiva de acordo com modelo fornecido no Anexo VIII.

9.1.10. Declâração de Impedimento de Licitar com Órgão Público, de acordo com modelo fornecido no Anexo
IX.

9.1.11. Declaração na forma da lei e com firma reconhecida em cartório assinada pelo representante legal da
licitânte afirmando possuir Disponibilidade Técnica e Financeira para execução do objeto do contrato,
independente de transferência de recurso por parte do Contratânte,
9.1,12, Declaração do Licitante informando qual o CNAE, que representa a maior Receita.

9.2.

Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os insumos incidentes sobre o produto, inclusive

transporte, tributos e contribuiçôes.

9.3.

A proposta não poderá apresentar mais de uma cotáção para o mesmo produto, nem opçâo de valor,
que, se apresentada nessas condições desclassificara a proposta do licitante.

9,4,

definitivos, não sendo aceita qualquer comunicação posterior,
por qualquer meio, informando erro ou omissão, por parte do licitante ou de seus prepostos.
Os preços constados nas propostas são

9.5.

Havendo divergência entre os preços uniúrio e total, prevalecerá o primeiro, e o total será corrigido,
de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o valor submetido a cálculo de corre çap a ser
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r

efetuado pelos membros da Comissão. Havendo, também, divergência entre os preços em algarism
extenso, prevalecerá este último, após as devidas correções, de forma a ser compatível com o valor corr

9.6.

É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriâis ou que reflitam a variação de

custos.

9.7.

Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, em conformidade com o art.43, §6q da Lei
n" A.666/93.

9.8.

O Prâzo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da
data fixada para o recebimento das mesmas, em conformidade com o art.64, §3s da Lei n" 8.666/93;

10.

PROCESSAMENTO DA LICTTAçÃO

10.1.

Quando da entrega dos envelopes HABILITACAO

@rt 43, Lei n" 8.666/93)

- 2 e PROPOSTA DE PREÇOS - 3, o licitante ou seu
à
representante legal deverá apresentar, separadamente, Comissão, seu credenciâmento envelope 01, na
forma do item 6.2, seus respectivos subitens,

e seguintes deste Edital.

10,2,

Abertos os envelopes de habilitação, os documentos serão examinados e rubricados pelos membros da
Comissão e pelos licitantes presentes, na forma do art.43, §2q da Lei n'8.666/93.

10.3. A critério da Comissão de Licitação poderão ser analisados de imediato os documentos de habilitação e
anunciado o seu resultâdo, nâ forma do arL 43, I da Lein" a.666/93.
10.4. Aos declarados

inabilitados serão devolvidos os envelopes contendo as propostas, devidamente

lacrados, cumprindo o que determinâ o art.43, II da Lei n'8.666/93, desde que não tenha havido recursos, ou
após sua denegação.

10.5. A critério

da Comissão, no caso de inabilitação de todos os licitantes, poderão ser convocados os
participantes para, no prazo de 08 foito) dias úteis, apresentarem nova documentação, em obediência ao
disposto no artigo 48, §3' da Lei n'8.666/93.

10.6. Diwlgado o resultado da habilitação, a Comissão designará dia e hora para a reunião em que serão
abertas as propostas dos concorrentes habilitados, condicionada esta abertura ao transcurso do prazo sem
interposição de recursos ou ao julgamento destes. Havendo desistência expressa do direito de recorrer por
parte de todos os licitantes, a abertura poderá ser feita imediatamente, de acordo com o art.43, III da Lei n'
8.666/93.
10.6.1. Abertura dos ENVELoPES "3" relativâ à PROPOSTA DE PREÇOS neles contida, desde que transcorrido
o prazo sem interposição de recursos, tenha havido desistência expressa, ou após a denegação de eventual
recurso interposto.

10.7.

Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar os licitantes por
motivo relacionado com a habilitação, salvo em Íazâo de fatos supervenientes ou só conhecidos após o
iulgamento, consoante determina o art.43, §5q da Lei n" A.666/93.

10,8. Verificação da conformidade das propostas remanescentes com os requisitos deste Edital, em especial
o item 09, e seus subitens, desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis, na forma do art.43,
IV da Lei n" 8.666/93 e realização do julgamento e classificação das propostas conformes, de acordo com o
inciso V dos mesmos artigo e Lei aqui mencionados.
10.9. Divulgado o resultado do julgamento, a Comissão adjudicará em nome do licitante vencedor,
condicionada esta adjudicação ao trânscurso do prazo sem interposiçâo de recursos ou ao iulgamento destes.
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Havendo desistência expressa do direito de recorrer por pârte de todos os licitantes, a adiudicação pod e
ser feita imediatamente, de acordo com o art.43, VI da Lei n' 8.666/93.

fO.fO, É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, promover quaisquer diligências destinadas ao
esclarecimento ou complementação necessária à instrução do processo licitatório, vedada à inclusão posterior
de documentos, ou informações que deveriam constar, originariamente, das respectivas propostas, em
conformidade com o art.43, §3q da Lei n" 8.666/93.

11.

TIJLGAMENTO

(orts.43.44 e 45.Lein" 8.666/931

O julgamento das propostas de preços será realizado em conformidade com o tipo de licitação
mencionado Ào inciso I do § 1' do ârt. 45 - menor preço global - da Lei 8.666/93, e de acordo com os TERMOS

11.1.

deste Edital.

11.2,

De acordo, ainda, com o art. 43, lV

c/c art.48 da Lei n' 8.666/933, serão desclassificadas

as propostas

que:

11.2.1. Não obedecerem às condições estabelecidas neste Edital, em especial em seu item 09, e subitens,
conforme art.48, I da Lei n'8.666/93;
11.2.2. Cotarem propostá de preço superior ao máximo fixado, ou inexequível, na forma do art.48, II da Lei

n'

8.666/93.
que
11.2.3. eue deixar de apresentar nas planilhas de preço assinatura do responsável técnico da licitante
tiver realizado a visita técnica.

L7.2.3.1.
§30 da Lei

Será considerado inexequível o preço cotado de valor

irrisório ou simbólico, consoante art.44,

n'8.666193.

acordo com
Quando a comissão considerâr os preços praticados pelo licitante inexequíveis, de
preço
de
mercadoJ,
médio
e
propostâs
apresentadas
(demais
de
mercado
e
padrões
estabelecidos
acimá
os
fiscais de
técnicos
critérios
de
mesmos,
dentro
dos
[notas
exequibilidade
deverá o licitante comprovar a
quatro
sob pena
(vinte
horâs),
prazo
e
de
24h
por
no
prestados,
exemplo),
material utilizado e de serviços iá
Lei
n'8.666/93.
da
art.48,ll
preço,
fizer,
consoante
se
não
o
de desclassificação da proposta de

71.2.3.2.

A critério da Comissão, no caso de desclassificação de todas as propostas, poderão ser convocados os
participantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentârem novas propostas, em obediência ao disposto
no artigo 48, §3'daLein" A.666/93.

11.3.

11.4.

Na forma dos art.45, § 1e, inciso I, da Lei
apresentar o MENOR PRECO GLOBAL.

n' 8.666/93,

será considerado vencedor o licitante que

Em caso de dízimas ou inexatÍdão nos cálculos, serão consideradas, para efeitos de iulgamento, até 02
(duas) casas decimais após a vírgula, em todos os casos.

11.S.

Em caso de empate, a Comissão fará um sorteio em âto público, de acordo com o que estabelece o
45, §2e da Lei n' 8.666193.

11.6.

arl

11.6,1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do arI. 44 da Lei Complementar n" 123/?006, entendendo-se por
empate, nestsca;o, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
p"qr"no po.t"."jam iguais ou até 10% [dez por cento) superiores à proposta de melhor preço, de acordo com
o §10 dos mesmos artigo e Lei aqui mencionados, desde que não ultrapasse o valor máximo previsto neste
editâI, situação que a propostâ será desclassificada;
(\}.
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L1.6,2, Para efeito do disposto no subitem 11.6.1 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os
procedimentos, em atendimento ao art.45 da Lei Complementar n" 123/2006:

s

L1.6.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o obieto licitado (art. 45, I, LC 723/06);
1L.6.2.?.

Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
11.6.2.1
acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem
subitem 11.6.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (ârt. 45, II, LC 123 /06);

LL.6.2.3.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.6.1 acima, será realizado sorteio
entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art.45, III, LC
723 /06);

L1.6.2.4.

Na hipótese da não classificação das propostas nos termos previstos nos subitens 1.1.6.1

a77.6.2.3 acima, o obieto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame
(art.45, §1e, LC 123 /06);

11.6.3. O disposto nos subitens 11.6.1 a 11.6.2.4 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (arr.45, §2e'LCl23 /06).

L2,

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBISTO (ATL 40,

II C XVI'

LEi N"

8.666/93t
iniciados,05 (cincol dias, após assinatura do Contrato e emissão da respectiva
ordem de serviços, obieto desta licitação, encerrando-se em 180 (cento e oitenta), dias.

12.1.

Os serviços deverão ser

12,2.

O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73,1, "o" e "b" daLei n"8.666

13.

CONTRATO LarL

/93'

40.Il. Lei n" 8.666/93)

Convocado, o licitánte vencedor terá o prazo de 05 fcinco) dias úteis para assinar o Contrato, como
previsto no art.64 da Lei n'8.666/93.

13.1.

1^3,2, A empresa adiudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a assinar o termo de
contrato, vir a desistir de assinar o mesmo, além da perda da garantia de participação, ser-lhe-ão atribuídas às
penalidades prevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso.

13.3.

O Contratado deverá manter, durante toda a execução do Contrato, comDatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, respeitâdas todas as condiçôes de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do ârt.
55, XIII da Lei n' 8.666193.

13.4. Havendo interesse público e no caso de serviço não previsto no Proieto inicial, a fatura contratada fica
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressÔes, de qualquer ordem, que se
fizerem necessários, até os limites fixados na Lei n'8.666/93.
13.5. O Contrato decorrente desta Licitação terá prazo de vigência de 180 [cento e oitenta) dias, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses do art.57, inciso I, §1', incisos a VI, da
Lei n' 8666 /93

L4.

GARANTIA CONTRATUAL

Íart

40.

XV

c/c art" 55. VL Lei n" 8.666/93)
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o
Contratada apresentará à Prefeitura garântia de exe
n"
contratual correspondente a 570 (cinco por cento] do valor contratado, de acordo com o art. 56 e §2q da Lei
g.666/93. A garantia contratual à" quó t.rt" este item poderá ser prestada em qualquer das modalidades
previstas em Lei e adiante descritas, com validade do prazo contratual'

14.1. No ato de assinatura do contrato a

14.1.1. São modalidades de garantia, na forma do art.56, §1a da Lei n" 8.666/93:

ter sido emitido sob a forma
custódia
autorizado pelo Banco
e
de
de
liquidação
centralizado
escritural, mediante registro em sistema
da Fazenda;
pelo
Ministério
definido
conforme
pelos
valores
econômicos,
seus
e
avaliãdos
Central do Brasil

L4.L.1.7.

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes

L4.L.7.Z.
74.L.1.3.

Seguro garantia;
Fiança bancária.

14.2. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou

conclusão incompleta do serviço e pelas eventuais multas âplicadas, independentemente de outras cominações
legais, quando for o caso.

em dinheiro deverá ser depositada em conta a ser informada pela Prefeitura
Municipal de PIRÂQUÊ, vinculada ao contrato, a fim de manter a sua atualização financeira, de acordo com o
art. 56, §4e daLe\ n" 8.666/93.

14.3. A garantia prestada

14.4, Depois da

aceitação definitiva do serviço contratado, expedido

o

correspondente Termo de

Recebimento Definitivo pela Prefeitura, será devolvida a garantia, no prazo de 30 [trinta) dias consecutivos a
partir da entrega de requerimento escrito da Contratada, dirigido ao Gestor do Contrato, em consonância com
o art. 56, §40 da Lein" 8.666/93-

15.

CLASSTFTCACÃO ORCAMENTÁR|A

(ArL 40.XVII c/c att- 55.V. Lei n" 8.666/931

Para atender as despesas do Contrato decorrente desta licitação, serão utilizados os recursos orçamentários
provenientes de: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PAGAMENTo (arL 40. XN. Lei n" 8.666/93)

15.1. O pagamento será efetuado em ate trinta dias, posterior à efetiva prestâção dos serviços, obedecido o
cronograma físico-financeiro. O licitante após a execução dos serviços deve apresentar â nota fiscal dos
serviços no protocolo do órgão interessado, juntamente com a seguinte documentação, hábil à quitação:
15.1.1. Notâ fiscal dos serviços realizados, devidamente atestada pelo setor competente desta Prefeitura;
15.1.2, Boletim de medição, devidamente atestado pelo setor de engenharia do município;
15.1.3. Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e CNDT;
15.1.4. Prova de Recolhimento do ISSQN.
15.1.5. Prova de Recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS), dos empregados do contratado envolvido
na execução dos serviços.

1S.1.6. A não comprovação dos recolhimentos acima autorizara a CONTRATANTE a reter e descontar do valor
da fatura o percentual de 11 o/o (onze) por cento, sobre a base de calculo de 40 %o [quarenta) por cento do valor

bruto da

faturâ.

\
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15.1.7, lnscrição da Obra junto âo Instituto Nacional de Seguridade Social, comprovando

o ato com a

apresentação do CEl. O não cumprimento deste item impedira o pagamento da fatura.

15.1.8. No ato de recebimento da primeira medição o futuro contratado deverá anexar aos documentos acima
a ART - Anotâção de Responsabilidade Técnica, de execução da obra. A não apresentação impedira o
recebimento de qualquer parcela dâ mesma.
Não haverá reajuste de preços, durante o período de vigência do contrato, salvo as hipóteses previstas
no art.65, incisos I, alínea "a" e "b", Il, alínea "d", e §§ 1s e 5e, devendo tal alteração ser precedida de analises e
cumprimento no que dispõe os §§ 5e, 6e e 8e, do artigo citado nesse item dale\ ne.8.666/93, se autorizado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação órgão financiador do empreendimento'

L5.2.

Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atualizada segundo a variação do INPC, desde a
data final do período de adimplemento, até a data do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não serão

15.3.

atribuíveis à Contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de
computados àr
"t."aoa
quitàção ou, ainda, da não aceitação dos serviços, o referido pagamento será realizado após aprovação e
transferência dos respectivos recursos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

16.

PENALIDADES

(arl40.

I c/c arL 86. Lei

n' 8.666/931

O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida suieitará o contratado ao pagamento da
multa de mora estabelecida no art. 86 da Lei no 8.666/93, que será de 0,050/o fcÍnco centésimos por cento) do
valor do contrato, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trintal dias consecutivos será considerado como
inexecução total do contrato, de acordo com o art.77 c/c art' 78, IV da Lein" A.666/93.

16.f.

16.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, o contratado será penalizado na forma prevista
pelo art. 87 da Lei n' 8.666/93. O valor das multas corresponderá à gravidade da infração, até o máximo de
L)o/o (d,ez por cento) do valor do contrato, em cada caso, que será estipulada por ato do órgão fiscal do
contrato.
Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei n'8.666/93. O valor da multa, neste caso,
será de 5o/o (cinco por cento) do valor adiudicado sem prejuízo dâ perda da garantia de participação.

16,3,

17.

RECURSOS

(arl

40. XV. Lei ne. 8.666/931

Caberá no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, na forma do art. 109, §
n'8.666/93, recurso nos casos de [art. 109, I da Lei n'8.666/93J:

17.1.

1'da Lei

17.1.1. Habilitação ou inabilitação do licitante (art. 109, I, o da Lei n' 8.666/93);
17.1,2, Julgamento das propostas (art. 109, I, à da Lei n'8.666193);
17.1.3. Anulação ou revogação da licitação (art. 109,

1,

c da Lei n" a

666/93);

17.1.4. Rescisão do Contrato, na forma do art.79,l daLein" 8.666/93 (art. 109, I, e da Lein'8.666/93);
17.1.5. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa (art. 109, I,/da Lei n'8.666/93).
Do recurso interposto será dada ciência aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05
A.666/93.
(cinco) dias úteis, de acordo com o art. 109, §3e da Lei

L7.2.
17,3.

Íf

Os recursos e impugnaçôes processar-se-ão na forma prevista nos §§4e e 5e do

n"a.666/93.
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Caberâ representação, no mesmo prazo, de decisão relacionada con. o obieto da licitação o
contrato, de que não caiba recurso hierárquico na forma do art. 109, II da Lei n" 8 666/93'

17.4.

17.S.

Caberá pedido de reconsideração de decisão ao Secretário Municipal de Administração, no prazo de 10

(art. 109, III da Lei n'
[dez) dias útei; da intimação do ato, na hipótese do art. 87, §3e da Lei n" 8.666/93
8.666/e3).
Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por
procurador não habilitado legâlmente no processo para responder pela empresa'

17.6.

18.

PROIETO BÁSICO

(arl 40.IVeX.Lei

n" 8.666/931.

planilhas e
O Memorial descritivo/Especificações Técnicas "Projeto Básico", com todas as suas especificações,

plantas e os complementos necessários ao regular desempenho do contrato, além de fazer parte integrante
àeste Edital, na forma de Anexo, conforme disposto no art. 40, § 2e da I.ei n' 8.666/93, poderá ser examinado,
separadamente, com a Comissão de Licitação da Prefeitura de PIRAQUÊ/TO, nos dias e horários estipulados no
item 05 deste Edital.

19.

DISPOSIÇÕES CERAIS (ArL 40, XWL Lei n"

8.666/93)

direito de revogar esta Licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, na forma do art. 49 da Lei n" 8.666/93.

19.1.

O Município de PIRAQUÊ se reserva o

à elaboração
eualquer solicitação de informação ou pedido de esclarecimento que se faça necessário
para
abertura da
data
marcada
da
dias
antes
por
até
05
em
escrito,
da propoita, àeverá ser formulada,
fcinco)
para
das
alteração
motivo
não
constituirá
já
que
resposta
a ausência da
entendido
Licitaçâo, ficando desde

19.2.

condições e prazos.

Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes dos serviços, obietos desta Licitação sejam de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal,
inexistindo a solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos inclusive os que, eventualmente,
advirem de prejuízos causados a terceiros.

19.3. A

A execução da obra obieto desta Tomada de Preços poderá ser contratada no todo ou em parte, sempre
subordinado à existência de recursos, e a emissão de ordem de serviços.

19.4.

por parte da contratada até o limite de 300/o
préviá
consentimento do Município de PIRAQUÊ, se
mediante
(trinta por;ento) dos quantitativos dó contrato,
Porte.
Pequeno
Empresa
de
a subcontratação se der com Microempresa ou

19,5,

Só poderá haver subcontratação do objeto contratado

19.6.

Não havendo expediente no órgão interessado na data designada para o recebimento dos envelopes, os

mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora.

licitante que tenha entregado os documentos relativos ao Cadastramento Prévio com a antecedência
necessária prevista no item 06, subitem 6.1, mais de forma irregular ou sem autenticação de seus documentos
em cartório terá sua inscrição indeferida e o resultado publicado no Quadro de Avisos do Município, sendo
facultada a comunicação pessoal de tal decisão ao interessado.

1g,7,

O

19.8. Na contagem dos prazos estâbelecidos nesta Tomada de Preços, excluir-se-á o dia do início e inclqir-seá o dia do venciíento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quanclo explicitamente dispo$ô em
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contrário, só se iniciando

e vencendo os prazos em dia de

expediente na Prefeitura, na formado art.

n'8.666/93.

19,9, O prazo deÍinido para prestação da garantia e a realização da visita

técnica não serão objeto de

prorrogação.

19.10. Será dentro da necessidade dos serviços dada tantas ordens de serviços forem necessárias para
execução dos mesmos.

19,11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, tomando-se por base âs disposições
constantes da Lei n" 8.666/93, os preceitos do Direito Público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PIRAQUÊ/T0,03 de outubro de 2 019

1
14 q^^^i,)

Romes Márcio Silva- Presidente da CPL
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ANEXO

I.

Memorial descritivo, Memorial de cálculos, Planilha orçamentariâ, Cronograma Fisco-Financeiro, Planilha de
BDI, Plantas da obra (art. 40, §2e, I e II, Lei n' 8.666193).
(VIDE ARQUIVO PDF]

)

il
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ESPECtFtcAçÕES TÉCN tCAS
OBRA: RECAPEAMENTO DE V|AS URBANAS COM CBUQ
LOCAL: DIVERSAS RUAS Do cENTRo oe plnlOuÊ_iô.
r.r

-wrnoouçÃo

Tem este Memoriar Descritivo por finaridade orientar e especiÍicar
a execução dos serviços
:ASFALTO
:Iqr:S^o:. ^d9! . materiais que farão parte das obras de Recapeamento de üs Urbanas com
usrNADo A .UENTE - cBUe sobre asfarto existente, em uma
ar"àá.1i.ua,rz
m2, a ser executado na cidade de piraquê _ TO.

RESpoNsABrLma»r tÉcxtcl
As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualiÍicaçáo
para
execução de tais serviços, sob a responsabiridade técnica
de
Àú.Jú"ài-1.''ã]rit"oo,
acompanhadas da respectiva Anotação de responsabiridade Técnica
Jo ôngaÊo. n
:

Íiscalização será efetuada pelo Responiável Técnico da prefeitura
Municipal.

1.2

- SERyrços PRELTMTNARES:
1 .2.1 - Placa da Obra:
será confeccionada e instarada no canteiro da obra, uma praca indicativa
da obra em
local visÍvel, indicando a origem dos recursos e a tinaiiJaáe
ao dmpr""nàim"nto.ô"uãra
no padrão.c,EF, em chapa preta número 22, com pintura de proteção
"",.
em ambas às Íaces,
com guamições e engradamento em madeira com seções
adequadás.

1.3

-

ADMTN STRAçAO LOCAL:
Terá um engenheiro civir e um Mestre de obras para um cronograma
de cronograma de
execução de 03 meses.

1.4 PAVTMENTAçÁo
contemplam os serviços
para execução do recapeamento Asfáltico previstos
_necessiirios
nas ruas e avenidas contempladas
no projeto de recapeamento uiflílti"o. o revestimàto
a ser
ex€curado será do tipo CBUe (Concreto Betuminãso Usinado
a euente),
-rnu"rú."iià
mínima_ de 3,0 cm "A quente". cabe salientar que em
"o,n ".úrr*u
áreas ao
qí. nui,
nece-ssidade de "tapa buraco", os serviços para rágurarização
será a
àu
(prefeitura Municipal).
"-go

".i"u*"

onscruçÃo oos sERwÇos Á EXECUTAR

-

Correção de Deformações:
Inicialmente deverão ser corrigidas todas as deformações plástica.s
existentes sobre o
pavimento com material do tipo pré-misrurado a frio
pMF.
Nos
rocais onde forem
constatadas kincas, panelas, afundamentos em trilha d.e roda,
buracos
i_p".f"iç0"r,
deverão ser regularizados com material agregado- Estes serviços
" "ro",
deverão
ser executados as
expensas da Prefeitura Municipal de piraquê _ TO.
1.4.1

-

Limpeza:

Limpeza de superÍicies e reitos carroçáveis Antes dos serviços
de recapeamento, deverá ser
realizada a limpeza superficial dos revestimentos existentes,
nas áreas do investimento. A
empresa contraÍada deverá. proceder com a varrição mecanica,
caso seja o"aaaa,Lro, ,
contratante (Prefeihra Mrinicipar) executará a lavagem
das superficies, utiliiando caminhões

[irxo:lor

sarientar que os serviços descritos
nesre irem, conremprarão as superricies

a) Deverão ser removidos os materiais
argirosos e vege*is.em toda a superficie
irregulares a serem revestidu.
de pedras
ser
varrida
e
lavada
que todos os detrit,s sejam retirados,
de forrna
po*ruir;tÁãu'que a superficie fique
rimpa e isenta de
po' A varrcdura deverá ser procedida
à,rure. à"
.".âni"u ou equipamenro simirar,

.o, cÉÚõ.-a'.ü;.t;;ã**"

fflHi'"iTgl"':::ifr,::JrT:

,l.rlii.
-"io a" ""'i'r'#pi"ü'"0,"'r*

ser eretuada pu'

b) Quantidadc prevista: Recapeamento
Asfáltico

=

o"

12.44g,12 m,;

1.4.2.-.Pintura de ligação sobre o pavimento
existente:
a) A pintura de rigação consist,â
air*i,riiã. ãi ima película, de material beruminoso
diretamenre sobre a superficie.ao
""
cutçum.nro
._iJi*"1 p"*ri"mente limpo.
b) Para a execução aa n111rJa-9tisú;1
emutsão asÍáltica cariônica do
ttpo RR-2C. A laxa de aplicaçâo, para
a emulsào a.falri"a] será de 0.50 l/m2
. A disrribúçào
do ligante deverá ser feita nor

.:il1";i;da

veicuro .pr"p;;; ;;';;o-la,,innao
espargidor. equipado com
bomba reguradora da pressào e si.te-á
;-;r";.'ã;;imenro:
as barras de disrribuiçào
devem permirir ajustes veúicais e-l*g*^
u;;;;;il'"-rf
u,run,"rro
devendo rambém estar
aferido este equipamento. A mistura não
deve ser distribuíL quando a temperatura
zrmbiente
for inferior a 10" C ou em dias de chuva.
c) o controle da quantidade íre emulsão
elnarg.da na pista será feito através
da corocação
de uma bandeja na pista' com peso
e área
au l.,esma, sendo que após a pÍssagem
do carro distribuidor, arravés de
"ont ""ão,
,idi;;;.rg]i,
ào,"n,-." a quantidade de lisante
aceito, uma "o,"
vez que seja àtend-ida a taxa de ,pri*à"
aÍr,o
il::,íLfr:,i"ll"será

àài."

í.4.3 - Camada de Rolamento
- Execução na písta
Capa de Rolamento
ClUg Consiste na aplicação do revestimenro a ser
._1t".
executado nas áreas do investimento,
de fÀrma a melhor as"conaições de roramento,
conforto
e segurança aos usuários. l3,Conforme
o gl?:!o de recapeamento asÍáltico, será
utilizado
Concrero Beruminoso Usinado a
euente iCÉUOi .._-ãspessura mínima de 3,0 cm.

-

...pj

o
."r."iirrr.rrtà'"*ir1.ri" e, ou recuperado.
tm princÍpio' é vantajoso expor a base estabirizadã granurometiicamente
ao tráfego
usuano durante algum temoo quando se
t",
iãp".tr-rlàade
de
se
observar
eventuais
defeitos. Nesre caso, a umidãdeteve
,àriiaã d;;;,1;, desagresação.
.-.1á assentado sobrejacente uo

;§::#:,1;::it:J,?i

""i
ser conisidos.ànre-s-iJii["],"ç""
ri""r"óãi"

i,p,i,"çao.

Será utilizado o cimento asfáltico ripo,
CAp_50/70
Condições para execução dos serviçás
o Antes da execução dos
serviços, as áreas devem scr isoladas
e devidamente sinarizadas,
visando-à segurança do tráfego no segÍlento
ao leito ca.roçavet;
o Não será permitida a
execução dos serviços, .m aias à"
o o concreto asfáltico somente"tura;
deve ,"r ruuri.uão, t Lspo.tuao
e aplicado quando a
tcmperatura ambiente for superior a
I0"C;
o Todo carregamento que
u otrra deve apresentar, por pane
da empresa contratada,
de "h:g=
anáiises dos
;;;;"lerizaçào
exigidos pera Norma
;.,§i+c,Xrrlrfi;Êultados

;;,d;

)

emp.resa con'ahda a proteção
dos serviços e materiais contra
*;ut.k?x.]H:tJ',tf.* Pluüais'
do trarego e outÍos

ir":ü;;;:;#;aguas

que possam danificá-los.

o A empresa contratada
de. deverá revar em consideração
os dispositivos da Norma DNT.
031t2006, quanto à execução
de capa
Logo após i,"p,Á,iããrie-.i,
a*",a
" enre a
mais de sere dias
execuçào oa imp.im"çaããliá'
..u..ti-*to, ou no caso de rer
havido rriânsito sobre a superfici!
r-p.r-àã",
a imprimaçào recoberr,a com

de."#;;;;::;
,* ilü;"*.JflXTJà1ff l§:f á:.."*lL

il1?;,Xj;*,"*',

etc', deverá

'"i

r"itu

""1J"*",i".,6"rigaeão,
lr.,ã'ilil;"
a cargo da empresa

. . A temperatuÍa do cimento asfáltico. empregado na mistura deverá ser aquela na qual
crmento asfálrico apresenta uma.üscosidad!;:ü;;;"
o
da faixa de 75 a 150 ssF,
"savbott-Fwol", DNERME 00a,
indicand-o-se
a viscosidade de 75 a 95
SSF. A temperatura do ligante
não d"r" .", ini"rioi;'l-0;;"."*
exceder a 177oC:

ili;#il"rte

.",,hi::*fL:"'"1::f"ff,;::.?'i#J:ô;;*.'á"i,:c"ii;ô;;;fi

àmpe.uturu

.

O concreto asfáltico prod_uzido, devc
ser lranspor,ado, da usina ao ponl.o
de aplicaçâo,
nos veículos especificados a cima (caminha"
u".ãrrrrii quan<ro necessário, para que
misnrra seja corocada na pista a ,"-p"-i*u
a
cada
carregamenro
devà
ser
lona ou outro material aceitáv.r,
suficienre paÍa proteger a
irilifr,

;;ilft;á"
.lí"".*r,o

""t

o

A

distribuição do concreto asfáltico deve
ser feita por equipamentos
epós a distriiuiçaJ'ao"'Io,"..,o asrártico, adequados,
tem início a
i"1X?"T':.::lf'ff*: t"t" a temperatura de rolagem
é a mais

::H"

"l"ruau'qo""u'.irãru

^riãiai""pà'.*."pl;;
A compactação deve

ser iniciada peros bordos, rongitudinalmente,
condnuando em
direção ao eixo da pista. Nas curvas,
aJ".ãraã.ãa
compactação
começar sempre do ponto mais haixo
deve
"'r-"ui""."t"uuçao,
para o por,o ,,,Ã
ui,à. cada passada do rolo 15 deve
ser reçobeÍa na seguinre de, pelo
,n;"r, -;;;; ;;;";;"
-õ: rolada. Em qualquer caso. a
rolagem perdurará ute o .o-Àio
seja atingi<ra a compactação

:#:ffiá:

;;

o Durante a rolagem não-sào permitidas
mudanças de direçào e inversões
bruscas da
marcha, nem esracionamento ao..quipu,,,.*
.àiiü'.irJ.',,n,"r,o
_
recém
rolado.
As rodas
do rolo devem ser umedecidas ua"q"áau-*à,
ã" rnãi" *t* a aderência da mish,a;
os revestimentos recém_acabadoss uEvçm
" sem
_o.
devem ser
."r.;;,id;,
mantrdos
tráfego, até o seu completo
resfriamento
I.5

- SINALIZAÇÃo vERTICAI,

E HoRIZoNTAL:

1'5'1 - pintura da Faixa: A sinarização
horizontal será dernarcada conforme
projeto em anexo, sendo utilizada
detalhes do
,,o" .à"ãa".*"""".i]]"" a base de solvente
durabilidade' a Fun de garantir r:"1g:T
de alta
rápida da uiu *u-", perfeito
aspecto visuar diumo E
excelenre visuarização not.ma. dwiáo
a o,l,,, **çaã ãã
'#" "rioi'u"
de vidro. A raixa terá uma
largura de 0'12 m, a cada 2,00
".,a.r.4,00m quando
-.o*-'."a faixa for
seccionada A rirta será aplicada
t er i"-a* J" iuiu."r,., necessárias
para
"n,
o toral
A superficie deverá estar .""",
;'"d;ü escovada, liwe de poeiras e
:ü:[ff"to

l

1.5.2 Regulamentaçào: Nos locais
_PIaca
determrnados er
pracas de reguramenracào
praca
refleriva. chapa de aço r8.
::I.^rlrf;": com anti femrgem, pintada no
verso na cor marrom, ,or,àdu
purufulo
tco galvanizado a fogo 2",
em §apatis d*
fixada
t

i

*,"i

l'5'3

-

de.i""ri*ii" p"#i.il,#Jr.f;#;:lT;J"T,..:"":il

.o.
pcf AMp

"on".eio
Praca de
rndicação de rua

g;;i;á;';
"il ffi ffi:9'

- d.as faces: Nos locais determinados
em projeto, deverão
ser insraladas pracas dà Indicaçào
de rua - ;r;;;;,.
;.
placas
devem
ser coradas em
refleriva, chapa de uço ta, gutruiir.d;ft;
fl.^rlr_.".,
femrgem.
verso
pinrada no
na cor marrom, montàda .o- p*utulo
co"oT
galvanizado a fogo 2", fixada
em §apatas de concreto ptiil
I.6 - TRANSPORTE COMERCIAL:
1'6'1 - transporte comerciar
de materiar betuminoso a Frio
consiste em rransporte em
materiar
será rrazido de Araguaína
a
1.6.2 - Transporte de CBUO cÔm.2rninLâ^ t.^-^..,__-no transporre do materiar
:.1.'j"t"irsfi'.il;dí;#il:1il:H;j;:?l'."1?-'onsiste
1.6.3 - Tranposte de Mà-reriar
o"*_r"àr"'" õr.'r"ü'.llJ., no transporte
local de aplicaçâo consideradà DMT
do tanque até o
médio

aprp

;ffitl.jru:to

"ilffi;;Jrii

-li

."r...,t;;;;;;;;ü;#;""ãJil;'"""'"'"

2

-DrsPOSrÇoEs FrNArs

sinarização provisória da obra,. incrusive
desvio de mifego: com o objetívo
de proporcionar
segurança para a execução da
obra será reari ,^a^ tr"aiilia,o
provisória,
incrusive
tráfego, sendo que a conrrarada
desvio de
^
sinalização. de acordo com as
etapas de execução da obra por.
trechos. para
aplicação das normas de
seguftrnça da obra deverào ser
"a
adotadas
serem
definidas pela prefeirura
Municipar' Nenhum serviço deverá,.o
ini"ruao ."rri,
prévia da sinarização de
segurança' devendo ser risorosamente
observad.a u ,uu aínut"nçào
enquanto perdurarem as
condições de obra que o-iustifiquem.
ur*ruo
sinatizaçâo horizontar e veàicar
"ri"'",r, Após na manurençào da
r".J.ã" J..ü;."',ãi"r".
o termino da obra. a
conrratada deverá ser obrisatoriamente
Técnico
de Contróle
Tecnológico com os resuttadol dos
ensaios
execução da obra.

d"r; õ;;;;;;'ü1;T.
;*"íil; ;r"ta
,"d;;';;;;;
"***R."";;;;;
*.
p.Jã.""* T'krao
óiiJ;;;;,"
"

(
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ANEXO

II

PROPOSTA DE PRECO

PIRAQUÊ-TO.

de

de 20xx.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Att. Comissão Permanente de Licitações
Ref.: TOMADA DE PREÇO
OBf ETO: .................

n'

-/20XX

Prezados Senhores,
Pela presente submetemos à apreciação nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a)

Executaremos a obra objeto desta licitação nos termos do edital e seus anexos, pelo preço global de R$
0,00 GXXXXXE, com execução no período de )OO{ (X]OO{»OOQ dias, ao tempo em que assumimos
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração
da proposta;

b)

Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de
recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo RECURSO
de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das
propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos
iulgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo
desses recursos;

c)
d)

Utilizaremos os veículos e pessoal que forem necessária à perfeita execução dos serviços, de acordo com
as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização do Município de PIRAQUÉ;
Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde iá a
integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e
padrôes do Município de PIRAQUÊ.

Declaramos, que estão incluídos nos preços uniúrios, apresentados acima, todos os custos diretos e indiretos,
necessários à completa e satisfatória execução dos serviços, objeto desta Licitação, até mesmo aqueles cujas
despesas são provenientes de mão de obra especializada ou não, equipamentos, materiais, ferramentas,
encargos trabalhistas, previdenciários, impostos e taxas e tudo que atender as especificações das Normas
Técnicas exigidas no Edital. Caso esta empresa seja a vencedora do certame licitatório, o Contrato de Prestação
de Serviços terá como representante legal para sua firmação o Sr. rooooooooooooom<, Brasileiro, Capaz,
portador da Códula de identidade RG nq 0.00.00/ SSP-xx, e CIC/CPF ne 000.000.000.00, Residente a Rua
xxxx)o<xxxxxxxxx, ne. rco<, Bairro: xxxx, Cidade xxxxx/xx, CEP 00.000-000 os créditos provenientes da
prestâção dos serviços poderão ser realizados iunto ao Banco loooo<, através da Agencia )oooooo(, na conta
corrente nq rooooooo(, tendo como correntista a empresa )oÕooooooooooo(.

Cordialmente,Irepresentante legal)
Nome da Empresa: CNPI: Endereço: CEP:
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ANEXO

III

PROCURÂCAO (modelo)

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em seu nome
(nome, endereço/razão social, etc.)).
OUTORGADO: IRepresentante devidamente qualifi cado).
OBfETO: Representar a Outorgante no Tomada de Preços no
- Prefeitura Municipal de PIRAQUE Tocantins.
-/?OXX

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participâr de sessões públicas de abertura de
documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular
impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandâto.
de 2OXX

-de

NOME/CARGO

OBS: (esse documento só terá validade se apresentado com
e anexado a copia dos RG do outorgante e outorgado)

reconhecimento da assinatura em cartório

Av. Cesar Batista Nepomuceno, Cêntro, Ne 1330 CEP 77888-000 Piraquê
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ANEXO IV
DECLARACAO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITACAO (ModeloJ

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Att. Comissão Permanente de Licitações
Ref.: Tomada de Preços

n'

/20XX,

portador da
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(ê)
inscrito no CNP, n'toda
DECU\RA que recebeu da Prefeitura de
do CPF n'-Carteira de ldentidade n"
constitutivos,
e
-a documentação relativa à Tomada de Preços no 00/2oXX, composta do Edital e seus elementos
que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução do

-e
serviço, nada impede que o mesmo seja feito.
(dataJ

Irepresentante legal]
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ANEXO V
DECLARACAO DE EMPREGADOS MENORES [ModeloJ

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Att. Comissão Permanente de Licitações
Ref.: Tomada de Preços n"

0xx.

portador da
por intermédio de seu representante legal o[a) Sr.[êJ
. inscrito no CNP| ne
para
inciso
V
do
art.27 da
fins
do
disposto
no
nq
DECLARA,
ne
do
CPF
Carteira de ldentidade
que
junho
nào
pela
de
1999,
emprega
Lei
n'9.854,
de
Z7
de
outubro
de
1993,
acrescido
Lei n'8.666, de Z1 de
dezesseis
anos.
perigoso
não
menor
de
noturno,
ou
insalubre
e
emprega
menor de dezoito anos em trabalho
-e
(
partir
quatorze
nâ
condição
de
aprendiz
de
anos,
Ressalva: emprega menor, a
).
(dau)
(representante legalJ
(Observação: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acimaJ

t

I
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ANEXO VI
DECLARÂCAO QUE NÂO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO (MOdCIO)

A
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Att. Comissão Permanente de LicitaçÔes

Ref.: Tomada de Preços n"

inscrito no CNPJ ne

portador da

por intermédio de seu representante legal o[a) Sr,[a)

-/20XX,
DECLARA, para fins do disposto no Edital de Tomada de
do CPF nq
publica,
quadro
que
seu
de empregados servidor da administração
não
emprega
em
-Preço ne xx/Z1XX,
municipal, estadual ou federal.
-e
Carteira de Identidade nq

(data)
Irepresentante Iegal)

1
/t

u
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ANEXO

vII

DECUIRACAO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRAT
(ModeloJ

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Att. Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços n"

por intermédio de seu repl'esentante legal o (aJ Sr. [e)
inscrita no CNPI n'DECLARA que se
n'
e do CPF n'
portador da Carteira
de
ldentidade
-/20XX.
responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente
procedimento licitatório, na forma do art.76 d'a Lei n" A.666/93.

IdataJ

Irepresentante legal)
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ANEXOVIII
DECIIIRACAO DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVo fModelo)

A

§

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ
Att. Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preços n"

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. [s]
CNP, n'
inscrita no -/20XX.
DECIIIRA, para
e do CPF n"
portador da Carteira de tdentidade no
pela
Lei
n'
9.648, de 27 de
1993,
alterado
21
de
n'
8.666,
de
de
da
Lei
fins do disposto no §2e do art.32
iunho
no presente
à
sua
habilitação
impeditivos
presente
data,
fatos
que
até
a
inexistem,
maio de 1998,
de fato
penalidades
a
superveniência
legais,
sob
as
procedimento licitatório, obrigando-se a declarar,
impeditivo da habilitação.
(dauJ
(representânte legalJ

,

d
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ANEXO IX
DECIIIRACAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ORGAO PUBLICO (modeloJ

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ

Att. Comissão Permanente de Licitações

Ref,: Tomada de Preços n"

-/20XX.
por intermédio

portador da
de seu representante legal o(a) Sr.[êJ
incisos
lll
e IV do art.
parâ
disposto
nos
fins
do
DECLARA,
_e
não é
suspensa,
-87 c/c o parâgrafo único do- art.97 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, que não está
publico
que
servidor
não
emprega
Público,
e
ainda
com
Órgão
impedida e nem é declarada inidônea de licitar
em esfera federal, estadual ou municipal.
inscrito no CNPf nq

Carteira de Identidade ne

do CPF ne

(datal
(representante legalJ

N
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

a'*1p419

rye

/20XX
Contrato que entre si celebram o Município de PIRAQUÊ/TO

o MuNrcÍpro DE pTRAQUÊ/ro, doravante

oi;;;;;;;;;;;;ru;;iif"íTx3.liTllr,."

e

de direito

público de base territorial autônoma, através do PREFEITURA MUNICIPAL On ftReqUÊ7fO, órgão do Poder
----, com sede na....., na Cidade de
Executivo Municipal, inscrita no CNPI/MF sob o ne
por
)«xxo )ooooo«rcüxxxx)o(xxx infra-assinada,
PIRAQUÊ/TO, Estado do Tocantins, representada neste ato
e,

doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado,
constituida sob a forma de sociedade
, inscrita no CNPf/MF sob n.q .................., com sede na
na cidade de
, neste ato representado pelo seu Representante Legal
, Estado de
adiante firmado, consoante os termos do instrumento de contrato que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito,
fazem-se presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nq 8.666 de
21 de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei ne 9.648, de 2 7 de maio de 1998, e pela Lei nq 9.854, de
e o respectivo
27 de outubro de 7999, tendo em vista o que consta da TOMADA DE PREçO n.s
Processo.Ádmilistrativo na 00/20)O(, as cláusulas e condições a seguir descritas:

A

CLÁUSUUI PRIMETRA DO OBIETO DO CONTRATO

1.1.

-/20XX

Contratação de empresa para
nos termos e condições definidas no Termo de Referencia, Planilha Orçamentária, Cronograma fisco financeiro,
Memorial descritivo, Composição do BDI, e Projetos, todos anexo ao edital, qire íazem parte deste contrato
independente de transcrição.

CúUSULA

2.1.

SEGUNDA Do vALoR CoNTRATUAL, E DoS

RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

E

FINANCEIROS
O valor para a execução do objeto deste Contrato é de R$ ........................(por extenso], os recursos
financeiros para o pagamento da execução da obra objeto desta licitação, têm como fonte de receita o

Tesouro Municipal, e valores consignados no Orçamento do exercício de 20XX, PIRAQUÉ
consignados em dotação orçamentária própria na seguinte dotação:

1

UNIDADE ORCAMENTARIA: SECRETARIA MUNICIPAL X)OOüYX

PROIETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA: xooooooomt.
FONTE DE RECURSO: XX e )OOOL

CúUSULA TERCEIRA DoS PRAzoS
3.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados num prâzo de:oo< (rooooor) dias, de acordo com
as especificações constantes do anexo I, podendo ser este prazo prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, limitado a 60 (sessental meses.
3.2

3.3

partir da data da sua assinatura e da consequente
emissão da Ordem de Serviço. No exclusivo interesse do Prefeitura Municipal de PIRAQUÉ/To, esta
poderá emitir tantas quantas Ordens de Execução, ou Ordens de Paralisação, ou Ordens de Reinício
que se façam necessárias para o bom desenvolvimento dos serviços.
O prazo de vigência deste contrato se iniciará a

Excepcionalmente, os prazos de início de etapas de execução admitem prorrogação, permanecendo
as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente âutuados em processo:

3.3.1

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;
Av. Cesar Batista Nepomuceno, Centro, Ne 1330 CEP 77888-000 Piraquê - TO
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3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4.
3.5

Fh

Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de sua execução por rdem e no
interesse da Prefeitura Municipal de PIRAQUE/TO;
r
Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, no limite de 250lo (vinte e
cento) para acréscimos e/ou supressões, no exclusivo interesse da Prefeitura Municipal de
PIRAQUÊ/TO.

Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Prefeiturâ
Municipal de PIITAQUÊ/TO em documento contemporâneo à sua ocorrência;
Omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de PIRAQUÊ/TO, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
Salvo, em decorrência de fato imprevisto, ou na hipótese da ocorrência da teoria da imprevisào, caso
em que haverá Termo Aditivo, as modificações que vierem a se adotar no futuro contrato serão
efetivadas mediante Termo de Rerratificação Contratual.
O Termo de Contrato ou seus aditamentos decorrentes desta licitâção vigerá em seus efeitos desde a
data de sua assinatura, no entanto sua eficácia dependerá da publicação, de seu respectivo resumo,
no QUADRO DE AVISOS na sede da Prefeitura Municipal de PIRAQUÊ/TO e Diário Oficial da União,
até o quinto dia útil do mês seguinte ao da mesma assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias

daquela data.
CLÁUSUIIT QUARTA FISCALIzAçÂo Do SERVIçO

4.7.

Os serviços objeto deste Contrato a serem executados pela CONTRATADA serão fiscalizados pela
CONTRATANTE e/ou pelos seus prepostos credenciados, que terão acesso a todos os locais onde os
serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato, que se
destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da CONTRATANTE.

4.2.

A Ação total ou parcial da Fiscalização não reduzirá nem eximirá a CONTRATADA de quaisquer
das responsabilidades perante a CONTRATANTE ou terceiros.

4.3.
4.3.L

São obrigações da Fiscalização:
Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou procedimentos
a adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato;
Credenciar, junto à CONTRATADA, técnicos de seu próprio quadro, ou de terceiros, que atuarão
como fiscais e únicos interlocutores para os fins previstos neste Contrato;

4.3.2.
4.3.3.

Estâr

à

disposição da CONTRATADA para fornecer informações

e

documentação técni

disponíveis, necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados;
4.3.4.

\-/

4.3.5

4.3.6

Recusar veículos em desacordo com as condições preestabelecidas neste Contrato

ou

co

informações ou documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE;
Proceder à verificação e à aprovação das medições encaminhadas pela CONTRATADA relativa
suas quantidades e especificações;
Solicitar, por escrito, a suspensão de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela CONTRATADA,
no caso de inobservância de exigências amparadas em disposições contidas neste Contrato, até a

regularização da situação. 0s pagamentos sustados serão efetuados tão logo as exigências da
Fiscalização sejam atendidas pela CONTRATADA.

CúUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OB'ETO CONTRATUAL
5.1.
0 recebimento da obra objeto deste Contrato será feito pela verificação da conformidade segundo
suas especificações, e o cumprimento de legislação especifica.

crÁusurA SEXTA
6.1.

6.t.t

FORMA DE PAGAMENTO

fatura não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data
final do período de adimplemento de cada parcela,
O prazo de pagamento de cada

Para efeito do disposto neste Contrato, considera-se como adimplemento da obrigação contratual

a prestação do serviço ou de parcela deste, bem como qualquer outro evento contratual cuja
6.2

ocorrência esteja vinculada à emissão de faturamento como documento de cobrança.
Para pagamento das faturas atinentes aos Seruiços objeto deste Contrato, a CONTRATADA deverá
apresentar, respectivamente, a seguinte documentação:
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Com relação ao faturamento:
Nota Fiscal e Fatura/Recibo constando no anverso de âmbas, além da discriminação dos

executados, o número do Contrato, verificando-se, obrigatoriamente, a data de validade

aNo

Fiscal;

6.2.t.4

Boletim de medição, identificando, âlém dos serviços executados, o seu período de execução;
Certidão negativa de débitos previdenciários, vigente, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS;eFGTS.
Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal e Estadual.

6.2.7.5

Prova de regularidade dos tributos de competência municipal, fornecido pelo órgão competente;

6.2.L.6

Prova de Recolhimento do ISSQN;

6.2.t.7

Prova de Recolhimento dos encargos sociais flNSS e FGTS], dos empregados do contratado
envolvido na execuçáo dos serviços;

6.2.L.8

A não comprovação dos recolhimentos acima autorizara a CONTR?.TANTE a reter e descontar do
valor da fatura o percentual de 11 % (onzeJ por cento, sobre a base de calculo de 40 %o (quarenta)
por cento do valor bruto da fatura;

6.2.1.9

Inscrição da Obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, comprovando o ato com a
apresentação do CEI. O não cumprimento deste item impedira o pagamento da fatura.

6.?.1.L0

No ato de protocolo da primeira medição, o contratado deve anexar aos documentos acima o
registro da obra iunto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do estado do Tocantins.

6.2,L,LL

No ato de protocolo da primeira medição, o contratado deve anexar aos documentos acima o
comprovante de prestação de garantia de execução do objeto do contrato, que não o fazendo será o
respectivo valor descontado da OBRIGATORIAMENTE no ato de pagamento da PRIMEIRA

6.2.1.2
6.2.L.3

FATURA.
6.3.

Na hipótese do pagamento da fatura vir a ocorrer em período anterior à data limite do
recolhimento da previdência social e do fundo de garantia por tempo de serviço, a
CONTRATANTE deverá reter a contribuição para previdência social. Neste caso, quando a
CONTRATADA comprovar os recolhimentos atine ntes ao respectivo faturamento, o valor retid Yll
lhe será devolvido, podendo, no entanto, a mesma efetuar o pagamento da Previdência Social e

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço d e forma antecipada, comprovando ,unto

a

CONTRATANTE o seu recolhimento.
6.4.

Todo

e

qualquer pagamento será efetuado através da rede bancária do Município de

PIRAQUÊ/TO, sob pena de incidência das taxas de Seruiços para pagamento por Ordem Bancária
em outras praças.
6.5

6.6.

6.6.t
6.6.2

6.6.3
6.6.4

Sendo o regime de execução dos Serviços contratados por MENOR PREçO GLOBAL, os
pagamentos serão efetuados mediante medição dos quantitativos efetivamente executados,
consoante às especificações qualitativas constantes da Planilha de Preços da CONTRATADA,
integrante de sua proposta comercial.
Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:
Quando a CONTRATADA deixar de atender aos itens 6.2 e 6.3, desta Cláusula;

Quando a Fiscalização solicitar, por escrito, a suspensão de pagamento de quaisquer faturas
emitidas pela CONTRATADA, em razão da inobservância de exigências amparadas em disposições
contidas neste Contrato;
Não cumprimento dos prazos, em obediência às condições estabelecidas no Contrato;
Erro ou vício das faturas.
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6.6.4.7

Na ocorrência da hipótese p revista no item 6.6.4 acima mencionado, as faturas serão devo
para respectivâ correção, co ntando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da sua nova
apresentação.

6.7.

Fica vedado a CONTRATANTE pagar, sob quaisquer títulos, indenizações ou ressarcimentos
devidos pela CONTRATADA em face da legislação fiscal, previdenciária, social ou trabalhista.

6.g.

Os faturamentos dar-se-ão de acordo com os serviços efetuados dentro do mês, ou seja, aqueles
serviÇos que venham a ser realizados entre o primeiro e o último dia do mês, até a conclusão da

CúUsUtA

T.L.
7

-1,.7

P=

obrâ obieto deste Contrato;
SÉTIMA DO REA,USTAMENTO DE PREçOS
O presente contrato não poderá ser reaiustado antes de 12 meses, contâdos da assinatura do
contrato e, ainda assim, mediante comprovação de alteração nos custos dos serviços e na forma
seguinte:
O vàlor residual do contrato, ou em caso de prorrogação, o valor do contrato, depois de decorridos
12 fdoze) meses e contados da data de assinatura do contrato, ou em prazo inferior se assim o
governo autorizar, será reajustado, conforme variação do tGP-M (ou do índice que viêr a substituilo), ocorrida nos doze meses anteriores á sua aplicação, de acordo com o a fórmula abaixo.

v (IGP-M1)/(IGP-Mo)
onde,

P
V
IGP-MI

= Preço a ser reajustado;
= Preço residual ou inicial da Proposta

=

IGP-M da FGV referente ao mês de assinatura do contrato de cada ano

subseqüente ao de 201.9;

IGP-M0
7

.2,

= IGP-M da FGV referente ao mês de assinatura do contrato.

Os demais faturamentos se darão em face dos trabalhos efetuados dentro do mês, ou seia, aqueles
trabalhos que venham a ser realizados entre o primeiro e o último dia do mês, até a conclusão dos

serviços obieto deste Contrato;
7.3

7.4

7.5.

7.6.

CLÁUSUUT

Lt
LZ

No cálculo do reajuste conforme a fórmula descrita nesta Cláusula, somente será admitida 04
(quatroJ decimais, sem aproximação ou arredondamentos.
It/
Enquanto não informados ou divulgados os índices correspondente ao 13q mês para efeito de /)
definição do índice IGP-M1, de que trata o item 5.1.3. destâ Cláusula, o reaiuste será calculado de /[
acordo com o último índice conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o/1.
índice definitivo, a correção do cálculo.
I
No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reaiustes serão calculadosr
até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento g-'rador do faturamento.
CONTRATANTE pagar sob quaisquer títulos, indenizações ou ressarcimentos
devidos pela CONTRATADA em face da legislação fiscal, previdenciária, social ou trabalhista.

Fica vedado

OITAVA

a

DA COMPENSAçÂO FINANCEIRA

Na hipótese de pagamentos efetuados após o prazo de que trata o item 6.1, da Cláusula Sexta FORMA DE PAGAMENTO, a CONTRATANTE se obriga a pagar compensação financeira por atraso
de pagamento, compreendida entre o 31e (trigésimo primeiro) dia, ou seja, entre a data do
inadimplemento da obrigação que lhe deu origem e a data do seu efetivo pagamento.
A compensação para a hipótese de atraso de pagamento de que trata este item será calculada com
base nas taxas de juros de mercado ou outro índice substitutivo, desde o mês do inadimplemento
da obrigação que lhe deu origem, até o mês do seu eíetivo pagamento, ressalvando-se que, na
hipótese da legislação federal que trata desta matéria vier eventualmente a modificar esta regra
ou índice, os cálculos da indenização por atraso de pagamento serão processadas segundo as
novas normas atinentes à compensação financeira.
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CúUSULA

9.1.

9.7.7
9.7-Z
9.1.3

I

NoNA

0BRIGAçÕES DA CoNTRATADA
Dentre outras estabelecidas no Edital e nos Anexos da licitação que deu origem a este
são obrigações dâ CONTRATADA:
Cumprir as determinâções, bem como resolver as soluções que vierem a ser exigidas iunto aos
órgãos de fiscalização e controle do meio-ambiente;
Manter, no local dos e Serviços um preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na
execução do contrato, na qualidade de Gerente de Contrato da CONTRATADA;
Fornecer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços de MATERIAIS

efetuados com vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE, salvo quanto aos materiais, quando estes forem fornecidos pela

9.L.4
9.1.5

9.1,.6

CONTRATANTE;

CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento do desenvolvimento dos e Serviços pela

Ser responsável pelos danos causados diretamente

à

CONTRATANTE;

Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato, não onerando a CONTRATANTE quaisquer ônus sob quaisquer
títulos, quer por via âdministrativa ou judicial. Sua inadimplência, com referência a esses
encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato.

Assegurar livre acesso aos locais dos Serviços para que a Fiscalização possa exercer
integralmente suas funções.
CúUSULA DECIMA DAS sANçÔEs ADMINISTRATIVAS
10.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE prderá, garantida prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I - advertência;
I[ - multa, na forma prevista neste Contrato;
III - suspensão temporária de participar em licitação da CONTRATANTE pelo prazo de 2 fdois)

10.2.

anos.

Pelo não cumprimento do prazo contratual, a CONTRATANTE aplicará à Contratada a multa
monetária correspondente a 0,10lo (hum décimo por cento) do saldo do valor contratual, por dia
de atraso, salvo se a iustificativa do atraso for aceita pela Fiscalização da CONTRATANTE. Cabe
ainda, a aplicação destâ multa nos seguintes casos:
a) Não executar os Serviços perfeitamente de acordo com as especificações e normas técnicas
vigentes na CONTRATANTE;
Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
Informar inexatamente à Fiscalização da CONTRATANTE sobre os Serviços executados.
Na aplicação das multas a que se refere o "caput" desle subitem, a CONTRATANTE se limitará à
aplicação de valores correspondentes ao percentual máximo de 20o/o (vinte por centol, do valor

bl
cJ
t0.2.7

t0.2.7.1

contratual,
Ocorrendo qualquer possibilidade de se exceder o limite percentual previsto no subitem 10.2.1
anterior, essa situação consistirá em motivo para que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente
este Contrato, independentemente da aplicação das outras penalidades previstas no item 10.2.1,
desta Cláusula.

10.3.

A multa a que se refere o item 10.2. anterior não impede que a
unilateralmente este Contrato

e

CONTRATANTE rescinda

aplique as outras sançôes previstas no item 10.1, desta Cláusula.

L0.4.

A multa será descontada dos pagamentos, ou quando for o caso, cobrada judicialmente

10.5.

Se a multa aplicada for superior ao valor da fatura, responderá a CONTRATADA pela sua
diferença, que será descontada pela CONTRATANTE dos pagamentos eventualmente devidos, ou
cobrada judicialmente.
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10.6.
10.7.

As sanções previstas nos incisos I e III do item 10.1, desta Cláusula, poderão ser ap
iuntamente com a do inciso II, do mesmo item, facultada a defesa prévia da interessada no
respectivo processo, no prazo de 05 fcinco) dias úteis.
Nenhum pagamento será efetuado à C0NTRATADA enquanto esta deixar de recolher qualquer
multa que lhe for imposta dentro do prazo estabelecido.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO CONTRATUAL
77.7. O não cumprimento total ou parcial deste Contrato enseia sua rescisão, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além da aplicação das sanções previstas,
desde que ocorra qualquer dos seguintes motivos;
11.1.1.
Não cumprimento de cláusulas contratuais e especificações;
Cumprimento irregular de cláusulas contratuais e especificações;
Ll.l.Z.
Lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATAN'|E a presumir a não conclusão
L1.1.3.
dos Serviços no prazo estipulado;
Atraso
iniustificado no início da execução dos Serviços;
1,1,.7.4.
11.1.5.
Paralisação da execução dos Serviços sem justa causa e prévia comunicação e autorização da

17.1.6.
1,L.L.7.
11.1.8.

11.1.9.
11..1.10
11..1.11

17.1.72

CONTRATANTE;

cessão ou transferência, total ou parcial, do contrato; bem como a fusão, cisào ou
incorporação da pessoa jurídica da contrâtada, que afete a boa execução contratualj
Desatendimento das determinações regulares do fiscal de contrato da CONTRATANTE, bem
como dos seus superiores hierárquicos;

A

Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato que serão anotadas no "livro de
ocorrência" do serviço;
Decretação de falência ou pedido de concordata;
Dissolução da sociedade;

Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
preiudique a execução do contrato;
Razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e
determinados pelo Prefeito Municipal e exaradas no processo administrativo a que se refere
este Contrato;

11.1.13

tl.L.1.4

Supressão, por parte da CONTRATANTE, de Serviços acarretando modificação do valor inicial
do contrato além do limite permitido no item 12.1, da Cláusula Décima quarta deste Contrato;
Suspensão da execução deste Contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,

IY

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão ao cumprimento das obrigações assumidas
até que seia normalizada a situaçào;

11.1.15

Lt.L.L6
1L.7.77

a 90 (novental dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes
já
medidos, verificados, classificados ou conferidos, salvo em caso de calamidade
de Serviços
pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurada a CONTRATADA, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
Não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de Seruiço
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

Atraso superior

execuçào deste Contrato.

11.1.18
LL.2.

tl.2.7

Descumprimento das condições dispostas no ANEXO 01 do Edital de Tomada de Preço n9
0OI?OXX, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
Este Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer dos seguintes motivos:
Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos itens

ll.l.1.

a 11,.1.13, desta Cláusula;
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7L.2.2.

Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaçã o qri
origem a este Contrato, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

Ll.2.3.
11.2.4.

fudicial, nos termos da legislaçáo;

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório fundamentado da
Secretaria de Infraestrutura e âutorização escrita do Prefeito Municipal.
No caso de haver rescisão pelo motivo expresso no item 11.1.12, desta Cláusula, a

1L.3.
11.4.

CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:
Pâgamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
A rescisão contratual motivadâ por qualquer das condições definidas do item 11.1.1 a77.1.12 e
11.1.17, desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem
prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima - Das Sanções Administrativas:
Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTTTATANTE e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos;
Retenção dos créditos decorrentes da execução deste Contrato, até o limite dos prejuízos

11,.4.1,.
11.5.
11.5.1.
1,1.5.2.

causados a CONTRATANTE.
DoS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
SEGUNDA

CúUsUtA DECIMA

Lz.L.

-

Dos atos praticados com respeito a este Contrato cabe, no prazo de 05 fcinco] dias úteis,
RECURSO, a contar da publicação do ato no QUADRO DE AVISOS DE EDITAIS na sede da
CONTRATANTE ou da comunicação do fato pelo Gerente de Contrato da CONTRATANTE, nos
casos de:

12.1.-L.

Rescisão do contrâto e/ou aplicâção das penas de advertência ou de multa, contado da
comunicação pelo Gerente de Contrato da CONTRATANTE;
Suspensão temporária, contâdo da publicação do ato no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na

1,2.1,.2

sede da CONTRATANTE.
O recurso previsto no caso do item 72.7.1terâ efeito devolutivo, podendo a ADMINISTRAÇÃ
na pessoa de seu Prefeito Municipal, motivadamente e presentes razões de interesse públi
atribuir ao recurso interposto efeito suspensivo.

L2.Z.

12.3.

O recurso será interposto pela CONTRATADA se assim o desejar, dirigido ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, por intermédio do Gerente de Contrato da CONTRATANTE, o qual
poderá a administração reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse
mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser

proferida dentro do prazo de 05 fcinco] dias úteis, contados da data de recebimento do

12.4.

recurso, sob pena de responsabilidade.
Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista

13.L.

franqueada à C0NTRATADA.
TERCEIRA DISP0SIçÕES GERAIS E FINAIS
A ESPECIFICAÇÂO DOS SERVIÇOS se agrega a este contrato como se nele estivesse transcrito em
sua integralidade, vinculando-se ainda ao Processo da Tomada de Preço e à Proposta Comercial da

13.2.

A

CúUSULA DECIMA

13.3.
L3.4.

CONTRATADA

Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários nos Serviços até 25% [vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato,
É vedada a subcontratação do objeto desse contrato em percentual superior a 30%o [trinta por
cento), do objeto da Tomada de Preço ne 00/20XX.
Para a execução deste Contrato a CONTRATANTE designará, por ato da Secretâria a que se vincula
este Contrato, um Servidor como seu representante, com a competência de Fiscal de Contrato da
CONTRATANTE, que dentre outras atribuições anotará em registrí-, próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução dos Serviços objeto deste Contrato, determinando
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência previstâ no âto de
deverá o Fiscal do Contrato da CONTRATANTE solicitar aos seus superiores hierá
tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.

73.4.l

13.5.

slgnaçao,

A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade induz à deste Contrato, não
gerando obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no subitem 1.3.5.2 desta Cláusula.

13.5.1.

A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativâmente impedindo os efeitos jurÍdicos

que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha
produzido.

13.5.2. A nulidade não exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe
deu causa.

L3.6.

13.7.

Na hipótese de ocorrência de descontinuidade do fluxo financeiro que implique na emissão de termo
de paralisação pela CoNTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar no prazo máxrmo de
até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do respectivo termo, os custos decorrentes dessa

medida.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrâto, excluir-se-á o dla do inÍcio e incluir-se-á o do

vencimento, iniciando-se e vencendo-se estes prazos em dia de expediente na CONTRATANTE.
Considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário.
CúUSULA DECIMA QUARTA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. No ato da assinatura do contrato a

Contratada âpresentará à Prefeitura garantia de execução

contratual correspondente a 5% (um por cento) do valor contratado, de acordo com o art.56 e §2q
Lei n' a.666 /93, ern qualquer das modalidades previstas no artigo citado.

DO FORO CONTRATUAL
CúUSULA DECIMA QUINTA
15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de COLMEIA, Estado do Tocantins, com exclusão d
quaisquer outros por mais privilegiados que sejam para dirimir as dúvidas e/ou conflitos
oriundos de sua execução.
15.2. Assim, estando iustos e pâctuados, assinam as partes este TERMO DE CONTRATO, em 03 [três) via
de igual teor e para um só efeito jurídico e legal, na presença das testemunhas adiante nomeadas e

assinadas.

PIRAQUÊ/T0,

de

de 20XX.

CONTRATANTEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ/TO
CONTRATADO:
X)Õ(XXXXXXXXXX)OíXXXXXXXXX)úYXXXXX

TESTEMUNHAS:
NOME: .........CPF nq:
NOME:...........CPF nq:
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ANEXO XI
DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO CRC

Em cumprimento ao disposto nã Lei ne A.666/93, em cumprimento ao disposto no art. 35 e 36, e a
exigência do edital de Tomada de Preço na 00/20)0( - PMP, segue a relação dos documentos necessários
para emissão do Certificado de Registro Cadastral.

1. cédula de identidade dos sócios; a) registro comercial, no caso de empresa individual; OU b) ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; OU c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; OU d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.

2. Para regularidade fiscal; a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPD; b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual; c) prova de reguiaridade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; d) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantiâ por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situaçí9
regular no cumprimento dos encargos sociais insl.ituÍdos por

3.

Prova de regularidade de débitos trabalhistas:

a)

Lei;

i

certidão negativa de débitos

trabalhistas;

fr'

4. Para qualificação técnica; a)registro ou inscrição na entidade profissional competente; (para as

técnicos).
que possuem obrigatoriedade de registro em entidade de classe e seus responsáveis "*0.".)"
prazos
quantidades
com
o
obieto do
e
características,
b)atestados de capacidade técnica compatível em
cadastro, fornecido por pessoa jurídicâ de direito publico ou privado;

5. Para qualificação econômico-financeira; a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma dâ Lei que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentaçâo da proposta; b) certidão
negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa fÍsica;
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