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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 

 
PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA/RN, por intermédio da Comissão Permanente 

de Licitação instituída pela Portaria nº 082/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, 

que realizará, na sala de licitações, situada na Praça 05 de Abril, 180, Centro, PUREZA/RN, licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de Empreitada 

por Preço Global, a qual será regida pela Lei nº 8.666/93 (com suas alterações), legislação correlata e 

demais exigências deste Edital. 

 

Data da abertura da sessão pública: 17 de agosto de 2020 

Horário: 10:00 (dez horas - horário local) 

Endereço: Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA, Sala de Licitações. 

Credenciamento: Das 09:30h às 09:59h.  

 

O edital será disponibilizado pelo setor de licitações mediante preenchimento do Termo de 

Retirada no endereço acima citado das 08h00min as 12h00min horas, de segunda a sexta-feira, dando 

ciência de que o licitante, através de seu(s) responsável(is), receberam todas as informações para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa do ramo pertinente (serviços de 

engenharia) para Construção, por empreitada global, DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE - UBS, TIPO 01, NO DISTRITO DE CANA BRAVA”, NESTE Município de Pureza-RN, 

conforme orçamentos e Projetos Técnicos de Engenharia e, condições e especificações técnicas 

constantes neste edital e seus anexos.   

 

1.2 O valor total estimado da obra em tela é de R$ 700.882,06 (setecentos mil, oitocentos e 

oitenta e dois reais e seis centavos), conforme orçamento constante do processo em referência. 

 

1.3 São parte integrantes deste edital: 

a) ANEXO I – Projeto Básico; 

b) ANEXO II – Projeto Executivo: Plantas, Projeto Básico de Engenharia, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Composição de BDI e Encargos 

Sociais. 

a) ANEXO III – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

b) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Visita ao Local da Obra; 

c) ANEXO V – Modelo de Declaração Conjunta; 

d) ANEXO VI – Modelo de Carta Proposta de Preço; 

e) ANEXO VII – Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

f) ANEXO VIII – Minuta do Contrato; 

g) ANEXO IX– Modelo de Declaração de conforme Decisão nº 190/2010 – TCE/RN. 

h) ANEXO X – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

i) ANEXO XI – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos. 
 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

2.1 Os envelopes Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA DE 

PREÇOS deverão ser entregues até o dia, hora e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 

 

2.2 Os envelopes documentação e proposta deverão ser apresentados simultaneamente, em dois 

envelopes opacos separados, rubricados no fecho devidamente FECHADOS, contendo os seguintes 

dizeres na parte externa e frontal: 
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ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ/MF 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE 

PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ/MF 

 

2.3 Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. De sorte que, se recomenda a todos os interessados que se 

façam presentes no local, identificado no preâmbulo, no mínimo, 30 (trinta) MINUTOS antes do horário 

previsto para o início da sessão. 

 

2.4 A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação 

da licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega, na presença das demais licitantes. 

 

2.5 Caso eventualmente ocorra à abertura do Envelope nº 02 (Proposta) antes do Envelope nº 01 

(Documentação), por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente lacrado sem 

análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa especializada em serviços de 

engenharia, regularmente estabelecida no país e que satisfaça integralmente as condições e exigências 

deste Edital e seus Anexos. 

 

3.2 Só poderão participar as empresas cadastradas na PREFEITURA MUNICIPAL de 

PUREZA/RN, ou que manifestarem interesse para o cadastramento até o segundo dia anterior à data do 

recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços, observada a necessária qualificação. 

 

3.3 Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital. 

 

3.4 Todos os documentos deverão ser entregues, impressos por qualquer processo, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, devendo aqueles que não forem apresentados em papel timbrado trazerem a 

razão social ou denominação social do emitente. 

 

3.5 As empresas participantes poderão ser representadas por seus titulares ou por representantes 

legais, munidos de instrumento de mandato com poderes especiais para a prática de quaisquer atos do 

procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos e desistência expressa dos 

mesmos. 

 

3.6 Não poderá participar da presente licitação, empresas ou profissional: 

 

a) Que tenham sido responsáveis técnicos pela elaboração de projetos referentes à obra em tela; 

b) Consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição. 

 

3.7 Não poderão participar da presente licitação empresas cuja falência ou concordata tenha sido 

decretada, que estejam em concurso de credores, em dissolução ou em processo de liquidação ou que 

estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou com impedimento de contratar 

com o Município de PUREZA/RN.  

 

3.8 Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público, seja federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal. 
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3.9 Empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou responsáveis técnicos mantenham qualquer 

vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL de PUREZA. 

 

3.10 A apresentação da proposta implica pleno conhecimento e aceitação pelas licitantes, das 

condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de divergências, o 

disposto no Edital. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Cada licitante deverá fazer-se presente somente com um representante, que devidamente munido 

de documento de identificação (Cédula de Identidade ou documento equivalente) e instrumento de 

procuração pública ou particular com a firma devidamente reconhecida e com poderes para a prática de 

quaisquer atos no procedimento licitatório pertinente à Tomada de Preços nº 002/2020 – Processo nº 

28070002/2020, que o habilite junto à Comissão Permanente de Licitação do Município de 

PUREZA/RN, será o único admitido a intervir em todas as fases desta licitação, desde que demonstre tal 

condição dentro do prazo previsto no preâmbulo. 

 

4.2 Estando à empresa licitante representada por um de seus titulares ou diretores deverá o mesmo 

demonstrar à Comissão Permanente de Licitação do Município de PUREZA/RN, através de documento 

hábil até o horário previsto para credenciamento da presente licitação, que desempenha, realmente, tal 

função. 

 

4.2.1 Entende-se por documento credencial: 

 

a) Contrato Social ou outro ato constitutivo da empresa, quando o representante for um dos 

componentes da mesma, ou outro documento da licitante, devidamente registrado no órgão 

competente, que caracterize a legitimidade de seu representante; 

b) Instrumento particular de procuração com firma reconhecida, assinado pelo representante legal 

da licitante, acompanhado do ato constitutivo da Pessoa Jurídica que comprove a legitimidade do 

outorgante; 

c) Instrumento público de procuração; 

 

4.3 As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente 

poderão participar da sessão como ouvintes. 

 

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

 

4.5 Em se tratando de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME ou 

EPP) nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14.12.2006, e para que estas possam gozar 

dos benefícios previstos nos capítulos V e VI da referida Lei, é necessário à época do 

credenciamento, manifestação de que cumpra plenamente os requisitos para classificação como tal, 

nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio de Declaração de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte assinada pelo representante legal e firmada por contador (ANEXO III); 
 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO 

5.1 O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, 

impreterivelmente, os envelopes nº 01 Documentos de Habilitação e nº 02 Proposta de Preços, até o 

dia, o horário e local fixados no preâmbulo deste Edital. 

 

5.1.1 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto 

como ouvinte; 

 

5.2 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes nº 01 Documentação de Habilitação e nº 02 

Proposta de Preços não serão permitidas quaisquer retificações, ressalvado o disposto no ITEM 7.3. 
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5.3 Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, a 

presença das interessadas, pela CPL, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá 

ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes. 

 

5.4 Abertos os envelopes “Documentos de Habilitação”, a CPL, a seu juízo exclusivo, poderá 

apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das 

inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta de Preços”, devidamente 

fechados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

 

5.5 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

“Documentos de Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta TOMADA 

DE PREÇOS, ou, ainda, com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 

posterior. 

 

5.6  Todos os documentos e elementos contidos nos ENVELOPE 01 – “DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO” e ENVELOPE 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS” deverão ser apresentados, 

perfeitamente legíveis, ordenados, numerados, sem emendas, rasuras ou repetições e deverão ser 

rubricados pelo representante legal do licitante ou seu procurador. 

 

5.7 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou em fotocópias, 

absolutamente legíveis, devidamente autenticadas em cartório competente, sob pena de inabilitação. Não 

serão aceitas fotocópias ilegíveis ou efetuadas em aparelhos de fax. 

 

5.7.1 Somente serão aceitas autenticações feitas em cartório competente, não serão 

autenticados nenhuma documentação, por membro da CPL ou servidor municipal. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1 O ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter em 01(uma) via os 

documentos abaixo relacionados: 

 

6.1.2 Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa licitante (sócio(s) e/ou proprietário); 

b) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual (Requerimento de Empresário); 

c) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e sua devida publicação na 

imprensa oficial. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social consolidado 

e aditivos posteriores, se houver; 

d) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

e) 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; 

f) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) emitido pelo Município de 

PUREZA/RN, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto a que se refere a 

presente licitação; 

g) Alternativamente, será aceita CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial em 

substituição aos documentos compreendidos na alíneas “b”, “c”, “d”  e “e” deste item. 

 

6.1.3 Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
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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) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal (IN/RFB nº 734/2007 e Decreto nº 6.106/07); 

d) Certidão Negativa de Débitos – CND, expedida pelo Instituto Nacional de Previdência Social; 

e) Certificado de Regularidade Fiscal – CRF, relativo ao recolhimento do FGTS, expedido pela 

Caixa Econômica Federal; 

f) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Secretaria de Tributação ou outro órgão 

equivalente na Unidade Federada à qual a empresa licitante é domiciliada; 

g) Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral 

da Unidade Federada à qual a empresa licitante é domiciliada; 

h) Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Secretaria de Tributação ou outro órgão 

equivalente no município no qual a empresa licitante é domiciliada; 

 

6.1.4 Regularidade Trabalhista:  

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

6.1.5 Qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação das propostas; 

b) A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de Índices de 

Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), maiores que um (>1), 

resultante da aplicação das fórmulas: 

 

Índice de Liquidez Corrente – ILC = Ativo Circulante 

(deverá ser maior ou igual a 1,00)  Passivo Circulante 

 

Índice de Liquidez Geral – ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

(deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Índice de Solvência Geral – ISG = _____________ Ativo Total_____________ 

(deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

c) Para fins de cálculo dos índices referidos na alínea anterior, utilizar-se-ão duas casas após a 

vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;  

d) As licitantes que apresentarem resultado igual ou menor do que 01 (um), em qualquer dos índices, 

deverão comprovar possuir capital social mínimo registrado e integralizado não inferior a 10% 

(dez por cento) do valor global estimado da contratação, constante da Planilha de Preços 

Unitários do Edital (artigo 31, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.666/93 e item 7.2 da IN/MARE n.º 

05/95), sob pena de inabilitação;  

e) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede do 

licitante, até sessenta (60) dias antes da data fixada neste Edital, para realização do certame; 

f) As demonstrações contábeis a serem apresentadas para verificação do atendimento de uma das 

exigências da alínea “b” do subitem 6.1.4, servirão para comprovação de enquadramento das 

licitantes que tenham apresentado declaração conforme exigido no subitem 3.11 do edital, de 

acordo com o art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006;  

 

6.1.6 Qualificação Técnica: 
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a) Prova de Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) na área de 

engenharia no Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia - CREA, da região da sede da 

licitante, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, Quando a pessoa 

jurídica for originária de outro Conselho Regional, deverá apor visto do Conselho local, de 

conformidade com o art. 69 da Lei n° 5.194/66, que deverá estar comprovada. Para os fins de 

contratação, a licitante vencedora deverá providenciar o visto no CREA/RN, conforme os 

dispositivos constantes das Resoluções CONFEA n°. 266/1979 e 413/1997, quando for o caso; 

 

b) Prova de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega dos 

envelopes, profissional(is) de nível superior legalmente habilitado detentor(es) de atestado(s) 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no 

CREA, acompanhado(s) da(s)respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) 

pelo CREA de sua jurisdição, que comprove responsabilidade técnica, na sua área de atuação, de 

atividades ou serviços com características semelhantes e com porte compatível com o objeto desta 

licitação; 

 

c) A Licitante deverá apresentar RELAÇÃO EXPLÍCITA E DECLARAÇÃO FORMAL DE 

DISPONIBILIDADE do cumprimento das exigências mínimas relativas a instalações de 

canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação. 

c1) A declaração formal indicará necessariamente o nome, CPF, e número do registro na 

entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução 

dos serviços de que trata o objeto desta licitação. Os profissionais indicados pelo licitante, 

para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar da obra 

e/ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

 

d) Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, em 

andamento ou em consórcio com outras empresas; 

e) As certidões do CREA emitidas via internet terão a sua aceitação condicionada à 

verificação da autenticidade pela rede de comunicação internet ou junto ao órgão emissor; 

f) A prova da condição de integrante do quadro permanente da empresa licitante será feita: no caso 

de sócio, por meio do contrato social e sua última alteração; no caso de empregado 

permanente, através de cópia das anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS, de Contrato de Trabalho (com firma reconhecida das partes) ou de qualquer outro 

documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria; 

e, no caso de responsável técnico, pela certidão de registro de pessoa jurídica no CREA, como 

também por meio de contrato de prestação de serviços técnico-profissionais correspondentes à 

sua especialidade (com firma reconhecida das partes), firmado entre a empresa licitante e o 

profissional, haja visto disposto no Acórdão TCU N° 597/2007-Plenário; 

g) O(s) profissional(is) do quadro permanente da empresa licitante, indicado(s) por exigência da 

alínea c) do subitem 6.1.5, deverá(ão) participar como responsáveis técnicos pela obra objeto 

desta licitação, como também o(s) que atuaram como responsáveis técnicos em contrato de 

prestação de serviços, haja visto disposto no Acórdão TCU N° 597/2007-Plenário, admitindo-se 

a sua substituição, desde que respeitado o § 10 do art. 30 da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores, desde que aprovada pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA; 

h) Plano de Trabalho. 

h.1) O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, estrutura organizacional, atividades a 

serem realizadas, frentes de trabalho, sequência de execução dos serviços, organização 

administrativa, procedimentos de segurança e prevenção de riscos de trabalho e 

planejamento de suprimento e equipamentos a serem aplicados nas obras, de acordo com 

as especificações, orçamento e projeto básico; 
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h.2)  Cronograma físico de acordo com o plano de trabalho. 

 

6.1.7 A licitante que optar pela realização da vistoria deverá apresentar DECLARAÇÃO DE VISITA 

AO LOCAL DA OBRA e caso opte por não realizar a vistoria, apresentar DECLARAÇÃO DE NÃO 

REALIZAÇÃO DE VISTORIA, através de seu responsável técnico, devidamente identificado, 

declarando que tomou conhecimento de todas as informações para cumprimento do objeto da presente 

licitação, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA de quaisquer custos adicionais. 

 

6.1.7.1 A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigência acima, 

deverá ser previamente marcada através do e-mail: prefeituradepureza@gmail.com; de 2ª 

a 6ª- feira, no horário das 08h30min às 12h00min, até o segundo dia útil anterior à data 

fixada para realização do certame. 

 

6.1.7.2 A DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA será emitida pelo Secretário 

Municipal de Administração de PUREZA, conforme MODELO DO ANEXO IV-A 

deste edital. 

 

6.1.7.3 A vistoria, preferencialmente, deverá ser realizada por engenheiro civil ou arquiteto, a 

fim de comprovar que a licitante tomou conhecimento de todas as dificuldades referentes 

à execução do objeto ora licitado. 

 

6.1.7.4 A vistoria realizada será suficiente para que a licitante conheça todos os aspectos 

pertinentes aos serviços a serem executados. 

 

6.1.7.5 Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá elaborar declaração comprobatória 

de sua opção DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA, conforme 

MODELO DO ANEXO IV-B deste edital.  

 

6.1.7.6 Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, os licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Tomada de Preços. 
 

6.1.8 OUTRAS EXIGÊNCIAS 

 

6.1.8.1 Declaração Conjunta (Modelo ANEXO V): 

a) Declaração formal do licitante de que recebeu todos os documentos necessários ao 

esclarecimento de sua participação no certame e de que tomou conhecimento de todas as 

informações para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

c) Que não está inidônea nem se encontra impedida de licitar e contratar com a Administração 

Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem assim, de que está ciente da 

obrigatoriedade de informar a PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA a 

superveniência de qualquer fato que passe a caracterizar qualquer um desses impedimentos; 

d) Que não se encontra inadimplente com quaisquer obrigações decorrentes de Contrato(s) de 

serviços/obras de engenharia firmado(s) anteriormente com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PUREZA. 

 

6.1.8.2 Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO VII), como 

condição obrigatória de participação na presente licitação. 
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6.1.8.3  Garantia de proposta, nos termos do subitem 8.1; 

 

6.1.8.4 Apresentar Declaração de Adimplência, fornecida pela Secretaria Municipal 

Administração de Pureza, podendo ser solicitada com antecedência mínima de 01:00h (uma 

hora) anterior ao início da fase de habilitação, comprovando que a empresa não possui qualquer 

impedimento junto à Prefeitura Municipal de Pureza, nem tampouco sofreu qualquer tipo de 

sanção administrativa, no tocante à execução de obras/serviços anteriores; 

 

6.2 Todos os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento 

licitante, ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento de tributos e contribuições pela sede, que 

deverá ser comprovada por documento próprio, e estarem vigentes à época da abertura do envelope 

contendo a documentação.  

 

6.3 Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 

que: 

 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

6.4 As certidões negativas que não tenham prazo de validade expressa no documento, ou fixado em 

lei federal, serão tidas como válidas pelo prazo de 3 (três) meses, contado da data de sua emissão. 

 

6.5 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06 de 14.12.2006, havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

 

6.6  A critério da Comissão Permanente de Licitação, a abertura dos envelopes contendo as propostas 

poderá ser realizada na data da reunião de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas, desde 

que todos os licitantes renunciem expressamente o direito de apresentar recurso quanto à fase de 

habilitação. 

 

7 DA PROPOSTA 

7.1 A proposta deverá ser impressa em língua portuguesa, sem alternativas, emendas, rasuras ou 

entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas, numeradas e a última assinada pelo seu representante 

legal, devendo constar: 

 

a) CARTA PROPOSTA DE PREÇOS, indicando expressamente o prazo de validade da proposta, o 

qual não poderá ser inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, contados da data de apresentação dos 

envelopes de habilitação e proposta de preços (modelo ANEXO VI); 

 

b) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA devidamente preenchida, contendo os preços unitários, subtotais 

e total geral, sendo este último em algarismos e por extenso, bem como a composição dos custos 

unitários consignados, respectivamente, que deverão obedecer ao ANEXO II. 

 

c) PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS para todos os serviços da Planilha 

de Orçamento, relacionados no ANEXO II deste Edital; 



 

Estado do Rio Grande do Norte 
MUNICÍPIO DE PUREZA 
CNPJ. 08.290.223/0001-42 
Praça 5 de Abril, 180, Pureza - RN, 59582-000 

 
c1) O valor da mão-de-obra não poderá ser inferior ao fixado na Convenção Trabalhista – 

sindicato da categoria no RN. 

 

d) PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS e BDI aplicados nos custos dos serviços da Planilha de 

Orçamento, devendo NECESSARIAMENTE ser utilizada a fórmula ali indicada, sob pena de 

desclassificação; 

d1) Deverão ser observadas as alíquotas e percentuais fixados em lei para todos os 

impostos, taxas e contribuições. 

 

e)  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, com base no ANEXO II deste Edital, com todos os 

itens da planilha orçada pela licitante; 

 

7.2 Na elaboração da proposta de preços, o licitante deverá observar as seguintes condições: 

 

a) Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 

equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, 

deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos; 

b) As propostas das empresas deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, em moeda nacional 

corrente, no qual deverão estar incluídas todas as despesas concernentes à mão-de-obra, material, 

tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, 

ferramentas, equipamentos, maquinários, seguros, licenças, cópias dos projetos, ligações 

provisórias e definitivas, “habite-se”, etc. necessárias à execução completa do objeto ora licitado; 

c)  Prazo de garantia dos serviços executados pelo período de 05 (cinco) anos a contar do Termo de 

Recebimento Definitivo. Devendo a Contratada na assinatura do Contrato estar ciente do que 

trata o inciso XXII da CLÁUSULA SÉTIMA da Minuta Contratual; 

 

7.2.1 A simples participação neste certame implica: 

a)  a aceitação de todas as condições estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS; 

b) a inclusão na proposta das parcelas de quaisquer naturezas, diretas ou indiretas, pertinentes à 

formação do preço dos materiais e serviços e que, se vencedora, a licitante fornecerá os serviços e 

materiais pelo valor resultante da sua proposta; 

 

7.3 As propostas consideradas adequadas aos termos deste Edital serão verificadas pela CPL quanto 

aos erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão corrigidos da seguinte 

maneira: 

 

a) Em caso de divergência entre o preço constante da Planilha de Composição de Custos Unitários e 

o constante da Planilha de Orçamento, prevalecerá o primeiro; 

b) Serão corrigidos automaticamente pela CPL quaisquer erros aritméticos, bem como as 

divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando 

prevalecerá sempre o primeiro; 

c) Se existir discrepância entre a quantidade de serviços fornecida, planilha do orçamento básico, e a 

quantidade apresentada em planilha pela licitante, esta será corrigida e, deverá ser considerado 

aceito, salvo manifestação pelo licitante. 

 

7.3.1 As propostas somente serão corrigidas se os erros corresponderem ao exposto no item acima, caso 

contrario serão desclassificadas. 

 

7.4 O valor estabelecido na Carta Proposta será ajustado pela CPL de acordo com o procedimento 

acima para correção de erros e, deverá ser considerado como aceito. Se o licitante não aceitar a correção 

do valor da Carta Proposta, esta será rejeitada. 
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7.5 Para fins de julgamento, o valor da proposta passará a ser aquele encontrado após as correções, 

quer seja este para mais ou para menos do valor da Carta Proposta. 

 

7.6 Os preços da mão-de-obra e insumos propostos deverão ser condizentes com o mercado local, 

grafados na moeda corrente nacional, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária 

ou de custo financeiro, devendo compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais 

como: impostos, fretes, seguros, taxas, garantias, etc, e deduzidos os descontos eventualmente 

concedidos. 

 

7.7 A proposta deve ser impressa através de edição eletrônica de textos, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas, bem como datada, numerada, assinada e rubricada, por quem de direito. 

 

7.8 A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante 

da proponente, com poderes para tal fim, que presente na reunião de abertura dos envelopes. 

 

7.9 Não será aceita proposta apresentada via fax, bem como proposta enviada via correio que chegue 

à Comissão Permanente de Licitação, fora do horário estipulado. 

 

7.10 Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS perante a 

Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 

com as propostas, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso. 

 

8.  DAS GARANTIAS 

8.1. GARANTIA DE PROPOSTA 

 

8.1.1. A Licitante deverá apresentar como parte integrante do Envelope Nº 1, recibo de comprovante de 

Garantia de Proposta no valor de 1% (um por cento) do orçamento base fornecido pela Prefeitura 

Municipal de PUREZA/RN, dentre as modalidades de garantia citadas na lei 8.666/93, a fim de proteger a 

Entidade de Licitação contra atos ou omissões da Licitante arrolados abaixo: 

Caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital e na Garantia de 

Proposta, e  

Se a Licitante vencedora, deixar de assinar o Contrato. 

8.1.1.2. O prazo de validade destas garantias será de 90 (noventa dias) dias da data de abertura do certame 

mencionada neste Edital. 

8.1.2. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo de até 10 (dez) 

dias, contado a partir da homologação e adjudicação; no caso de interposição de recurso o prazo de 

devolução será contado a partir do julgamento definitivo dos recursos. 

8.1.3. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora será liberada ou ficará como parte do pagamento 

quando assinado o Contrato. 

8.1.4. As Garantias prestadas, em quaisquer das modalidades, deverão ser apresentados previamente na 

Tesouraria da Prefeitura Municipal de PUREZA/RN, com antecedência de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à abertura do certame, para emissão do recibo de comprovação de garantia de proposta o 

mesmo fará parte da documentação de habilitação, no caso da licitante optar por caução em dinheiro o 

valor será depositado na Caixa Econômica Federal, Agência nº. 1042-1, Conta Corrente nº 14043-0, 

mesmo assim deverá ser apresentado na Tesouraria referida acima para emissão do aludido Recibo 

 

9 DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS 

 

9.1 No dia, hora e local designados nesta TOMADA DE PREÇOS, a Comissão Permanente de 

Licitação receberá, em envelopes distintos e devidamente lacrados, os documentos exigidos para 
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habilitação e a proposta. Os envelopes deverão indicar o número desta TOMADA DE PREÇOS e 

conter, respectivamente, as indicações "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTA DE 

PREÇOS", conforme o caso. 

 

9.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta TOMADA DE 

PREÇOS. 

 

9.3 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação e efetuada a 

consulta quanto à situação das empresas. Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a reunião 

para analisar os documentos e julgar a habilitação, marcando nova data e horário em que voltará a reunir-

se. 

 

9.4 Ocorrendo à hipótese prevista no subitem anterior, todos os documentos e os envelopes 

contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da Comissão 

e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação. 

 

9.5 Do exame da documentação lavrar-se-á em ata circunstanciada, na qual serão indicadas as 

empresas consideradas habilitadas e as inabilitadas. 

 

9.6 Do resultado concernente à fase de habilitação caberá recurso à Comissão Permanente de 

Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia posterior ao da reunião de abertura dos 

envelopes contendo a documentação, salvo concordância expressa dos participantes renunciando ao prazo 

recursal. 

 

9.7 A Comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes 

devidamente rubricados e lacrados. Transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou após a 

desistência expressa em interpor recursos, ou após o julgamento dos recursos interpostos, as propostas das 

inabilitadas ficarão à disposição das respectivas licitantes até o prazo de 10 (dez) dias, quando serão 

destruídas, promovendo-se abertura das propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pela 

Comissão e pelas licitantes presentes. 

 

9.8 As licitantes consideradas habilitadas passam a ter direito de tomar parte nos demais atos desta 

TOMADA DE PREÇOS. 

 

9.9 Das reuniões para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e propostas, serão 

lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as 

reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação, 

devendo as atas serem assinadas pelos membros da Comissão e por todas as licitantes presentes. 

 

10 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1 No julgamento das propostas será considerada vencedora a de MENOR PREÇO, desde que 

atenda às especificações constantes desta TOMADA DE PREÇOS. 

 

10.1.1 O objeto desta licitação será adjudicado à licitante cuja proposta seja considerada 

vencedora; 

 

10.1.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências desta TOMADA 

DE PREÇOS, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles 

que estiverem acima do PREÇO MÁXIMO, no valor de 700.882,06 (setecentos mil, oitocentos e 

oitenta e dois reais e seis centavos), ou manifestamente inexequíveis; 

 

10.1.3.  Os preços máximos unitários não poderão ser superiores aos valores expressos na 

Planilha Orçamentária – ANEXO II. 
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10.2 Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 

competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto 

licitado ao licitante cuja proposta seja vencedora. 

 

10.3 Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será efetuado 

o sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 

 

10.4 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEs e EPPs 

(artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/06). 

 

10.6 Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas MEs e EPPs sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço apresentado. 

 

10.7 Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.7.1 A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

inicialmente considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado; 

 

10.7.2 Não ocorrendo, na forma do subitem anterior, adjudicação a ME ou EPP, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta condição, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

10.7.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que se encontrem no 

intervalo estabelecido no item 9.6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

10.7.4 A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após sua comunicação, sob pena de preclusão. 

 

10.7.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no artigo 44 da Lei Complementar 

n.º 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

 

10.8 Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão poderá dar um prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 

 

11 DOS RECURSOS ADMINSTRATIVOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

11.1 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente à disposição dos 

interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

 

11.2 É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação no Diário Oficial dos 

Municípios do RN - FEMURN ou lavratura da ata), de acordo com os preceitos do Art. 109 da Lei 

8.666/93 atualizada. No caso da penalidade de declaração de inidoneidade (de competência do Ordenador 

de Despesas, conforme § 3° do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), o prazo para o pedido 

de reconsideração será de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

 

11.3 Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas, terão efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir aos demais recursos eficácia suspensiva. 



 

Estado do Rio Grande do Norte 
MUNICÍPIO DE PUREZA 
CNPJ. 08.290.223/0001-42 
Praça 5 de Abril, 180, Pureza - RN, 59582-000 

 
 

11.3.1  Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

11.4 Os recursos serão dirigidos à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 

subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

11.5 Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração. 

 

11.6 É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05 

(CINCO) DIAS ÚTEIS antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentação” e 

“Proposta”, devendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA por intermédio da CPL, julgar e 

responder à impugnação em até 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. 

 

11.7 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PUREZA a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para 

recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o 

viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

11.8 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta TOMADA 

DE PREÇOS, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

12 DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO 

12.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua revogação; ser anulada 

por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente 

fundamentado. 

 

12.2 Poderá ser adiada a sua realização ou transferida sua abertura para outro dia, mediante prévio 

aviso. 

 

12.3 A anulação da presente licitação, por motivo de ilegalidade, não gera a obrigação de indenizar, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59, da Lei nº 8.666/98. 

 

11.4 A nulidade da presente licitação induz a nulidade do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo 

único do art. 59, da lei retro mencionada. 

 

12.5 No caso de renovação ou anulação da presente licitação fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 Concluídos os trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo, 

devidamente instruído, à apreciação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pureza, para 

expedição e publicação do ato homologatório, bem como do pertinente termo de adjudicação. 

 

14 DO CONTRATO 

14.1 A empresa vencedora do certame será notificada e convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, assinar o Termo Contratual de prestação dos serviços com fornecimento de materiais nos termos do 

ANEXO VIII, que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
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14.2 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 

tenham servido de base para o julgamento da licitação, as condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, especialmente o Projeto Básico, cronograma físico-financeiro, o caderno de especificações 

técnicas, e a planilha de preços unitários, independentemente de transcrição. 

 

14.3 O prazo de execução dos serviços objeto desta licitação será de 120 (cento e vinte) dias, contados 

do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, devidamente justificado, nos casos 

previstos no art. 57, §1º, da Lei 8.666/93. 

 

14.4 Se a licitante vencedora deixar de assinar o Termo Contratual dentro de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da convocação, sem justificativa por escrito, aceita pelo Ordenador de Despesas, caducará o 

seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas nesta TOMADA DEPREÇOS. 

 

14.5  Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá ser 

adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas condições propostas pela 

licitante vencedora, inclusive quanto ao prazo e ao preço. 

 

15 DAS OBRIGAÇÕES 

15.1 São obrigações do MUNICÍPIO DE PUREZA: 

15.1.1 Efetuar o pagamento dos serviços executados de acordo com a forma convencionada 

neste Edital; 

15.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente da presente licitação através 

de um representante especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição; 

15.1.3 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do referido 

contrato, determinando o que for necessário à regularidade das faltas ou defeitos observados;  

15.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a ADJUDICATÁRIA possa desempenhar os 

serviços, objeto deste Edital, dentro das condições pactuadas; 

15.1.5 Assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela ADJUDICATÁRIA, aos locais de 

execução dos serviços; 

15.1.6 Notificar, por escrito, à ADJUDICATÁRIA a respeito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando o prazo para sua correção; 

15.1.7 Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando 

for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido; 

15.1.8 Determinar, quando for o caso, a paralisação dos serviços por motivo de relevante ordem 

técnica e segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações, 

cabendo à ADJUDICATÁRIA, quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, todos os ônus e 

encargos decorrentes; 

15.1.9 Examinar, quando assim entender, as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a 

seu serviço, para comprovar o registro de função profissional; 

 

15.2 A licitante vencedora ficará obrigada, entre outras exigências previstas no Contrato anexo a este 

Edital, a: 

15.2.1 Fornecer todos os serviços, equipamentos e acessórios para os quais tenha sido 

considerada vencedora, em conformidade com o Projeto Básico e o Caderno de Especificações 

Técnicas, no preço e prazo estipulados na proposta, que não poderá ser superior ao limite estipulado 

neste instrumento licitatório; 

15.2.2 Executar os serviços discriminados, de acordo com os ANEXOS I e II, em conformidade 

com o estabelecido pela Administração, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes da 

proposta, os quais serão conferidos e, se achados irregulares a empresa licitante terá o prazo de 05 

(cinco) dias para adequá-los ao Projeto Básico e especificações, bem como substituir os equipamentos, 
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materiais e acessórios fornecidos pela licitante vencedora que, após a entrega e aceite, durante o prazo 

de garantia estipulado na proposta, venham a apresentar defeitos de fabricação. 

 

16 DAS PENALIDADES 

16.1 Se, na execução do Contrato decorrente da presente licitação, ficar comprovada a existência de 

irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual de que possa ser responsabilizada a 

ADJUDICATÁRIA, esta, sem prejuízo das sanções previstas no arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, sofrerá 

as seguintes penalidades ou sanções: 

I. Advertência por escrito; 

II. Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento), ao dia de atraso, até o quinto dia útil 

após a data fixada para a completa execução dos serviços impugnados ou rejeitados, 

calculada sobre o valor total do contrato; e 0,07% (sete centésimos por cento), ao dia de 

atraso, a partir do sexto dia útil, após a data fixada para a completa execução dos referidos 

serviços, calculada sobre o valor global do presente instrumento contratual; 

III. Multa compensatória equivalente ao valor integral do contrato ou da etapa não realizada, 

limitada a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do presente contrato pela rescisão 

unilateral do PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA, nos casos previstos nos incisos I 

a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 

cinco (05) dias úteis, contados da intimação feita pela Administração; 

IV. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PUREZA, por prazo não superior a dois (02) anos, conforme a autoridade 

competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida; 

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a contratada ressarcir o PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

16.2 As sanções previstas nos incisos IV e V, deste item, poderão também ser aplicadas à 

ADJUDICATÁRIA quando, em razão dos compromissos assumidos: 

 

17.2.1 Seus representantes legais tenham sofrido condenação criminal definitiva por prática, 

nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, e, praticarem ilícitos, visando 

frustrar os objetivos da licitação, demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a 

Administração pública. 

 

16.3 O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso II do subitem 15.1, será a data 

fixada para o adimplemento, e o termo final, a data da efetiva conclusão da obra ou da etapa da obra. 

 

16.4 O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso III do subitem 15.1, será a data 

fixada para o recolhimento, e o termo final, a data para o efetivo pagamento. 

 

16.5 As multas estabelecidas nos incisos II e III do subitem 15.1, são independentes entre si e serão 

aplicadas pelo Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA, não impedindo 

que o mesmo rescinda unilateralmente o contrato decorrente da presente licitação. 

 

16.6 A penalidade estabelecida no inciso V do subitem 15.1, é de competência exclusiva do Ordenador 

de Despesas, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez (10) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois (02) anos de sua aplicação. 

 

16.7 O valor da multa referida no inciso III do subitem 15.1, será descontada de qualquer fatura ou 

crédito existente em favor da ADJUDICATÁRIA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente 

existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário. 
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16.8 Não será aplicada multa se o atraso na execução dos serviços objeto da presente licitação advir, 

comprovadamente, de caso fortuito ou motivo de força maior, desde que reconhecidos pela 

Administração. 

 

16.9 Em quaisquer casos previstos neste Item, é assegurado à ADJUDICATÁRIA o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

 

16.10 A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA, as sanções previstas nos incisos I, III 

e IV, do subitem 15.1, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II do mesmo subitem, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco (05) dias úteis. 

 

17 DO PAGAMENTO 

17.1 O pagamento dos serviços executados será efetuado de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro, mediante a apresentação à Secretaria de Finanças da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PUREZA de Nota fiscal/Fatura (em duas vias), correspondente à efetiva medição, atestada e aceita pela 

autoridade competente e de conformidade com o discriminado na proposta da ADJUDICATÁRIA. 

 

17.2 A nota fiscal/fatura de que trata o subitem anterior deverá estar acompanhada, obrigatoriamente, 

de certidões negativas que atestem a sua regularidade fiscal, dentro de seus respectivos prazos de 

validade. 

 

18 DO REAJUSTE 

18.1 Qualquer reajuste ou atualização de preços, objetivando salvaguardar o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato decorrente da presente licitação, dar-se-á mediante a apresentação de planilhas por 

parte da ADJUDICATÁRIA demonstrando o déficit para análise e, se for caso, a aprovação da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA. 

 

18.2 O reajuste, se vier ocorrer, ficará limitado ao percentual previsto no § 1.° do art. 65 da Lei Federal 

n.° 8.666/93. 

 

19 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1 A despesa com execução deste contrato correrá a conta do Orçamento da PREFEITURA 

MUNICIPAL de PUREZA/RN para o ano de 2020, Lei Municipal 363/2019, identificada com os 

seguintes detalhamentos, identificada com os seguintes detalhamentos: 

 
ORGÃO 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0802 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROJETO / ATIVIDADE 1.046 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNDADE BÁSICA DE SAÚDE 
- UBS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

SUBELEMENTO 44.90.51.99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE DE RECURSOS 0001000 – RECURSOS ORDINÁRIOS. 

 

Proposta nº 11924.4990001/19-002 

Emenda Parlamentar nº 24480016 

 

20 DO RECEBIMENTO 

20.1 Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, executado o 

contratado, a PMP, receberá o serviço em duas etapas: 

 

20.2 Provisoriamente, quando o serviço for inteiramente concluído, a CONTRATADA solicitará à 

CONTRATANTE a elaboração do Termo de Recebimento Provisório. Desde que a CONTRATANTE 
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julgue que o estado geral já justifique este procedimento, providenciará no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

às vistorias necessárias e lavrado o referido Termo, inclusive o de teste dos equipamentos instalados. 

 

20.3 Se os materiais fornecidos e/ou serviços executados pela Contatada não satisfizerem as condições 

exigidas, serão recusados pela fiscalização e deverão ser substituídos e/ou refeitos dentro do prazo de 

entrega fixado no contrato. 

 

20.4 Definitivamente, decorridos, no máximo 3 (três) meses da data de expedição do Termo de 

Recebimento Provisório, quando o serviço será novamente inspecionado para fim de aceitação definitiva, 

sendo, a seguir, lavrado Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as 

reclamações e falhas de execução e exigências contratuais. 

 

20.5 Na data da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo inicia-se o prazo de responsabilidade 

da Contratada pela Garantia, qualidade, correção e segurança dos serviços contratados, previstos no artigo 

618, do Código Civil Brasileiro e neste Edital. 

 

20.6 Para ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATANTE apresentará Termo de 

Garantia dos Serviços no qual deverá constar a forma de prestação de assistência dos serviços executados. 

 

21 DAS DIPOSIÇÕES FINAIS 

21.1  O resultado desta licitação será efetuado mediante publicação na Imprensa Oficial. 

 

21.2  A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 

vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo facultada à Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação por parte da licitante que deveria 

constar originariamente na proposta. 

 

21.3 A rubrica aposta nos documentos apresentados não implicará reconhecimento de validade e 

regularidade de seu conteúdo, mas apenas de sua existência física. 

 

21.4 Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a sessão para analisar o conteúdo dos 

envelopes e julgar quaisquer fases. 

 

21.5 Poderão os representantes legais das empresas participantes do pleito renunciar, expressamente, 

ao prazo recursal ou desistir do recurso eventualmente interposto. 

 

21.6 De todas as sessões serão lavradas atas que descreverão de forma circunstanciada as principais 

ocorrências, inclusive eventuais manifestações dos interessados, por eles reduzidas a termo, devidamente 

assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

 

21.7 Poderão promover impugnações, impetrar recursos e assinar as atas no decorrer das sessões 

públicas, os respectivos representantes legais ou prepostos das licitantes, devidamente credenciados junto 

à Comissão Permanente de Licitação. 

 

21.8 Todos os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

21.9  A licitante vencedora não poderá, na execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade 

contratual e legal, subcontratar a obra. 

 

21.10 A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes do 

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 
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21.11 Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, 

considerando-se o funcionamento do Setor de Protocolo deste Órgão, no horário das 8h às 12h, de 

segunda a sexta-feira. 

 

21.12 As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital deverão 

ser dirigidas, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de 

PUREZA/RN - sala das Licitações no prédio sede da PREFEITURA MUNICIPAL, situada a Praça 05 de 

Abril, 180, Centro, CEP: 59.582-000, local em que este Edital estará à disposição para consulta das 

empresas interessadas, nos horários de 08h às 12h de segunda a sexta-feira, ou pelo email: 

cpl.purezarn@gmail.com, em até 5 (cinco) dias úteis da data da realização do certame. 

 

21.13 O foro da Justiça Comum Estadual, com sede no Município de Ceará Mirim/RN, será 

competente para dirimir as questões decorrentes desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

PUREZA/RN, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Maria Vitória Juvino de Souza  
Presidente da CPL 

 

 

 

Elionaldo Angelo da Silva 

Membro da CPL 

 

 

 

Mirtys Fabiana Ferreira Teixeira 

Membro da CPL 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DEFINIÇÃO 

 Este Projeto Básico tem por objetivo juntar elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado para caracterizar os serviços objeto do procedimento licitatório que tem por escopo a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE (SERVIÇOS DE ENGENHARIA) 

CONSTRUÇÃO, POR EMPREITADA GLOBAL, DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

- UBS, TIPO 01, NO DISTRITO DE CANA BRAVA”, NESTE MUNICÍPIO DE PUREZA-RN, 

CONFORME ORÇAMENTOS E PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, de acordo com as 

especificações constantes no Projeto Básico e os quantitativos da Planilha Orçamentária, ambos anexos 

ao presente procedimento. 

 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 Num primeiro momento, o presente Projeto Básico fornece, também, uma visão global dos 

serviços, identificando, com clareza, todos os seus elementos constitutivos, como também apresenta 

soluções técnicas globais, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante a 

execução dos supracitados serviços. 

 Noutro instante, nota-se que os serviços a serem executados, bem assim, os materiais e 

equipamentos a serem utilizados nos serviços, são identificados com bastante clareza, de maneira que se 

verifica, também, recomendações técnicas que asseguram melhores resultados para a execução dos 

serviços em si. 

 Além disso, infere-se do presente trabalho informações que possibilitam o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, meios e condições organizacionais para a boa execução dos serviços, sem que, com 

isso, prejudique o caráter competitivo que a modalidade licitatória requer. 

 Finalmente, depreende-se deste Projeto subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 

dos serviços, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização 

e, por fim, orçamento detalhado do custo global da contratação, fundamentado em quantitativos de 

serviços. 

    

3. DISCRIMINAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

 A discriminação detalhada dos serviços encontra-se apensada neste documento, elaborada pelo 

Engenheiro Civil abaixo:  

Ana Luiza Fernandes Batista - Engenheira Chefe - CREA: 2116276594RN. 

   

4. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA, acompanhar e fiscalizar a execução dos 

serviços, através de um representante legal especialmente designado para esse fim, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

Caberá ao representante da PMP anotar em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato decorrente do presente procedimento, determinando o que for necessário à 

regularidade das faltas ou defeitos observados. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas ao SETOR RESPONSÁVEL, em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes. 

Os serviços não aprovados pela fiscalização ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, 

serão desfeitos e corrigidos por conta exclusiva da ADJUDICATÁRIA. 

 Quaisquer materiais e equipamentos a serem empregados, pela ADJUDICATÁRIA, na execução 

dos serviços em questão, deverão satisfazer às especificações constantes do presente Projeto Básico, bem 

como ao que estabelece a Planilha Orçamentária e serão submetidos ao prévio exame da fiscalização, 

antes de seu emprego por parte da ADJUDICATÁRIA. 

 A fiscalização fornecerá à ADJUDICATÁRIA a especificação de qualquer serviço aqui não 

especificado, quando julgar necessário. 
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 Caberá à fiscalização, entre outras atribuições, verificar o andamento dos serviços de acordo com 

o projeto básico de engenharia constante no PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA, elaborar os 

relatórios que serão encaminhados à referida Secretaria, juntamente com os atestes e faturas dos serviços 

executados, como também: 

 I - notificar, por escrito, à ADJUDICATÁRIA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando o prazo para sua correção; 

 II - proporcionar todas as facilidades para que a ADJUDICATÁRIA possa desempenhar os 

serviços, objeto deste Projeto Básico, dentro das condições pactuadas; 

 III - assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela ADJUDICATÁRIA, aos locais de 

execução dos serviços; 

 IV - observar para que durante toda vigência do contrato decorrente deste procedimento sejam 

mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, 

solicitando desta, quando for o caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade 

vencido; 

 V - determinar, quando for o caso, a paralisação dos serviços por motivo de relevante ordem 

técnica e segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações e 

recomendações, cabendo à ADJUDICATÁRIA, quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, 

todos os ônus e encargos decorrentes; 

 VI - examinar, quando for o caso, as Carteiras Profissionais dos empregados contratados pela 

ADJUDICATÁRIA, para comprovar o registro de função profissional; 

 VII - rejeitar, se for o caso, métodos e serviços inadequados ou exigir a retirada do local, de 

empregado ou encarregado que não esteja exercendo suas tarefas ou não se comportando a contento, 

cabendo à ADJUDICATÁRIA substituí-lo dentro do prazo de quarenta e oito (48) horas da notificação 

que lhe for feita, ou refazer os serviços impugnados, correndo por sua conta todas as despesas. Em 

idênticas condições, poderá ser retirado do local onde estiver sendo executados os serviços, todo e 

qualquer material ou equipamento impugnado ou não aceito pela fiscalização. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

Na execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico, envidará a ADJUDICATÁRIA 

todo empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem 

confiados, obrigando-se ainda a: 

I - executar os serviços de acordo com as normas e procedimentos técnicos em vigor, 

observando-se, em todo caso, as recomendações, orientações e determinações da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PUREZA; 

II - empregar na execução dos serviços pessoal preparado e sempre uniformizado e portando os 

equipamentos de proteção individual necessários à execução dos serviços; 

III - substituir qualquer empregado no caso de falta ou ausência legal de maneira a não 

prejudicar o andamento e boa execução dos serviços; 

IV - responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados 

quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais 

exigências legais para o exercício da atividade do objeto do presente projeto básico; 

V - adotar todos os critérios de segurança, tanto para os empregados quanto para a execução dos 

serviços em si; 

VI - facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas, cientificando a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA do resultado das inspeções; 

VII - providenciar junto às autoridades competentes a obtenção de licença, a autorização de 

funcionamento e alvará da atividade a que se propõe, se for o caso; 

VIII - recrutar, preferencialmente no Município de PUREZA/RN, os empregados em seu nome 

e sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA, 

cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação 

trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua 

condição de empregadora; 
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IX - responsabilizar-se, durante a execução dos serviços, por eventuais prejuízos causados 

diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de atos praticados por seus empregados; 

X - não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato 

decorrente do presente procedimento, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem 

prévio assentimento por escrito, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA; 

XI - apresentar, quando da entrega da fatura/nota fiscal para pagamento dos serviços 

executados, a documentação que comprove a sua regularidade fiscal; 

 XII - substituir sempre que exigido pelo MUNICÍPIO DE PUREZA, o empregado ou 

encarregado da firma cuja permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes 

ou insatisfatórios para a PREFEITURA, sem que lhe assista nenhum direito à indenização ou 

reclamação; 

XIII - registrar e controlar, juntamente com o fiscal da PREFEITURA, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

XIV - manter, durante toda a execução do contrato decorrente do presente procedimento, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de cadastramento e qualificação 

exigidas na correspondente licitação; 

XV - manter neste Município, sob sua guarda e à disposição da fiscalização da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PUREZA, um livro de ocorrências dos serviços e uma via do contrato decorrente do 

presente processo, com todas as partes integrantes e todas as apostilas e demais documentos 

administrativos e técnicos dos serviços; 

XVI - lançar, no Livro de Ocorrências dos Serviços, diariamente, todas as ocorrências havidas 

na obra, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de materiais e equipamentos, anormalidades, 

chuvas, substituições de empregados e/ou encarregados, fiscais, etc.; 

XVII - prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PUREZA através de seu representante legal e atender, pronta e irrestritamente, às reclamações desta; 

XVIII – planejar, juntamente com o representante legal da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PUREZA, a execução dos serviços nos seus aspectos administrativos e técnicos; 

XIX - colocar na fiscalização dos serviços, com presença permanente, encarregado devidamente 

habilitado, cuja nomeação ou eventual substituição deverá ser comunicada, por escrito, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PUREZA no prazo de quarenta e oito (48) horas; 

XX - sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar à fiscalização da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PUREZA, por escrito, no Livro de Ocorrências dos Serviços, anormalidade verificada 

na execução ou no controle técnico que ponha em risco a segurança e a qualidade dos serviços e sua 

execução;  

XXI – dotar os locais de trabalho de equipamentos de proteção coletiva (DPCs) e fornecer, 

gratuitamente, aos empregados, equipamentos de proteção individual (EPIs), em perfeito estado de 

conservação e com certificado de aprovação (CA), substituindo-os quando se deteriorem, sem nenhum 

custo para os empregados, responsabilizando-se, ainda, pela sua higienização e manutenção periódica 

(NR 06); 

XXII – emitir comunicação de Acidente de Trabalho, enviando-a para o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, quando ocorrer acidente de trabalho com seus empregados ou quando esses 

desenvolverem doenças ocupacionais, independentemente de haver ou não afastamento do trabalho; 

XXIII – elaborar, implementar e manter em funcionamento o Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional – PCMSO, observando a obrigatoriedade de realização dos exames médicos 

adicionais, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e dimensional, sem nenhum ônus 

para os empregados, e, inclusive, compreendendo a realização de exames médicos complementares, 

quando solicitado pelo médico (NR 07); e 

XXIV – elaborar, implementar e manter em funcionamento o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA (NR 09).  

 

7. CUSTO GLOBAL DOS SERVIÇOS - ESTIMATIVA 
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Os serviços objeto do presente Projeto Básico estão, consoante Planilha Orçamentária anexa, 

estimados em R$ 700.882,06 (cento e vinte e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos). Nos preços já estão incluídos todos os custos necessários à execução da referida obra. 

 

 PUREZA/RN, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Rose Mary Gomes Fonseca Moura  

Secretária de Saúde 
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ANEXO II 
 

 

PROJETO EXECUTIVO (PLANTAS), 

 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, 

 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 

 

CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS, 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Tomada de Preços nº XX/2020  

 

 

 

...............................................................inscrita no CNPJ nº .............................................., por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr (a) ......................................................................portador (a) da Carteira 

de Identidade nº ...................................................... e do CPF nº.............................................. DECLARA 

que se enquadra na condição de MICROEMPRESA -ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, 

constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 

( ) Declaro, ainda, ser optante pelo “SIMPLES NACIONAL”. 

 

( ) Declaro, ainda, não ser optante pelo “SIMPLES NACIONAL”. 

Local e data. 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

carimbo (ou nome legível) e assinatura do Contador ou  

profissional competente com o número do CRC 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO IV-A 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 

 

Tomada de Preços nº XX/2020  

 

 

 

Objeto: _____________________________________________________________________. 

 

Certificamos, para fins que se fizerem necessários que o(a) Sr. (a) 

__________________________ CREA  nº ________________, representante da Empresa 

_____________________, com CNPJ: ____________________ . Compareceu e visitou no dia ___ de 

_______________ de 2013, o local onde será executada a obra de 

_________________________________________________ – RN, se inteirando de todas as 

peculiaridades e condições que envolvam a execução dos serviços, objeto da licitação em epigrafe.  

 

 

PUREZA/RN, ___ de ______________ de 2020. 

 

 

______________________________________________ 

Representante da Empresa 

 

 

________________________________________ 

Secretário Municipal de Obras - PUREZA 
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ANEXO IV-B 

 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA- 

(emitir em papel timbrado da empresa) 

 

(Nome).........................................responsável legal da empresa:........................, CNPJ nº 

............................................................................................................................... ... Endereço: 

..................................................................................................... Fone:....................................... 

Fax: .................................................. E-mail: ..............................................................................  

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços 

constantes do objeto do Edital nº 002/2020, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento 

das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os 

dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se 

por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome 

da empresa que represento.  

 

Local e Data, ...... de .................. de 2020. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa 

CPF. 

RG. 

 

 

(Obs. Entregar com a documentação no envelope de Habilitação preenchido e assinado com 

cópia autenticada da procuração se for o caso) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

Tomada de Preços nº XX/2020  

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA  

Comissão Permanente de Licitação 

PUREZA/RN 

 

(nome da empresa)************************, inscrito(a) no CNPJ n°********************, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)********************, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ******************* e do CPF nº **************, DECLARA: 

 

a) Que recebeu toda a documentação relativa à Tomada de Preços nº XX/2020, que trata do 

********************OBJETO LICITADO********************, tendo tomado 

conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 
 

b) Para fins do disposto no item inciso V do art. 27 da Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

 

c) Que não está inidônea nem se encontra impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, 

direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem assim, de que está ciente da obrigatoriedade de 

informar a PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA a superveniência de qualquer fato que passe a 

caracterizar qualquer um desses impedimentos. 

 

d) Que não se encontra inadimplente com quaisquer obrigações decorrentes de Contrato(s) de 

serviços/obras de engenharia firmado(s) anteriormente com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PUREZA. 

 

 

Local e data, 

****************************** 

carimbo (ou nome legível) e assinatura 

do Representante legal 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO VI 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

Tomada de Preços nº XX/2020  

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA  

Comissão Permanente de Licitação 

PUREZA/RN 

 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa., nossa Proposta de Preços relativa a 

Tomada de Preços nº XX/2020 que trata da contratação de empresa para realizar 

**********OBJETO LICITADO **********, assumindo inteira responsabilidade por qualquer 

erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.  
 

O preço total desta proposta é de R$ ********** (**************), com base na data de 

apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes 

da Planilha de Orçamento. 

 

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.  

 

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 

para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra 

especializada ou não, seguro em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação 

Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer 

dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas 

municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das 

obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações 

constantes do Edital, sem que nos caiba, em  qualquer caso, direito regressivo em relação à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA. 

 

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à 

natureza da obra contratada. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e 

aprovado pela PREFEITURA, antes da execução dos mesmos. 

 

O prazo para realização dos serviços é o estimado no cronograma, contados a partir do 

recebimento do ofício pela Contratada, encaminhando, em anexo, a Autorização do Serviço (conforme 

cronograma físico-financeiro anexo). 

 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias consecutivos a contar do dia da 

apresentação dos documentos de habilitação e propostas.  

 

O prazo de garantia da obra será de, no mínimo, 5 (CINCO) ANOS, a contar do recebimento 

definitivo. 

 

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos neste Edital, bem como todos 

os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 

 

Utilizaremos os equipamentos e equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a 

perfeita execução da obra, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos 
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equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da PMP, para o cumprimento das 

obrigações assumidas. 

 

Na execução da obra, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileira ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções da fiscalização da PMP, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela 

perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Local e data, 

****************************** 

carimbo (ou nome legível) e assinatura 

do Representante legal 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Tomada de Preços nº XX/2020  

 

 

(nome da empresa)************************, inscrito(a) no CNPJ/MF n°******************, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)***************************, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº********************* e do CPF/MF nº*************, declara, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

A intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

Que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 

 

Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA antes da 

abertura oficial das propostas; e  

 

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

 

Local e data, 

****************************** 

carimbo (ou nome legível) e assinatura 

do Representante legal 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______ 

Tomada de Preços nº XX/2020  

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 

LADO, O PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA 

E, DO OUTRO, A EMPRESA ............................................ 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA/RN, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.290.223/0001-42 

com sede na _________________, nº ___, Centro, PUREZA, neste ato representado pelo seu prefeito, 

_________________________, brasileiro, portadora do CPF nº ________________________, residente e 

domiciliado à Rua ___________________________________, bairro: ______________, 

PUREZA/RN, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa _________________________, 

inscrita no CGC/CNPJ MF sob o nº. _______________, doravante designada CONTRATADA, 

representada, neste ato, por seu(ua) representante o(a) Sr.(a) __________________, RG nº. 

____________ e CPF n.º ______________, residente e domiciliado(a) à ________________________ ,e 

de acordo com as formalidades constantes do Processo nº XX/2020, referente à Tomada de Preços nº 

XX/2020, resolvem celebrar o presente contrato administrativo, de conformidade com dispositivos 

instituídos pela Lei Federal nº 8.666/93 (com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, ao 

qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

  

Cláusula 1ª – DO OBJETO CONTRATUAL 

 Parágrafo único - Constitui objeto do presente contrato, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

DO RAMO PERTINENTE (SERVIÇOS DE ENGENHARIA) CONSTRUÇÃO, POR 

EMPREITADA GLOBAL, DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, TIPO 01, NO 

DISTRITO DE CANA BRAVA”, NESTE MUNICÍPIO DE PUREZA-RN, CONFORME 

ORÇAMENTOS E PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, neste Município, de acordo com as 

especificações constantes no Projeto Básico e os quantitativos da Planilha Orçamentária, ambos anexos 

ao presente procedimento.  

 

Cláusula 2ª – DOS PREÇOS CONTRATADOS 

 Parágrafo único – O valor global do contrato administrativo é de R$ *********** 

(*********************************). Nos preços já estão contidas todas as despesas com impostos, 

taxas, contribuições previdenciárias, fretes, mão-de-obra e encargos trabalhistas, etc. 

 

Cláusula 3ª – DO PAGAMENTO 

 Parágrafo primeiro - O pagamento dos serviços executados será efetuado de acordo com o 

Cronograma Físico-Financeiro, mediante a apresentação à Secretaria Municipal de Finanças da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA de Nota fiscal/Fatura (em duas vias), correspondente à 

efetiva medição, atestada e aceita pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado na 

proposta da ADJUDICATÁRIA. 

 Parágrafo segundo - A nota fiscal/fatura de que trata o subitem anterior deverá estar 

acompanhada, obrigatoriamente, de certidões negativas que atestem a sua regularidade fiscal, dentro de 

seus respectivos prazos de validade. 

 

Cláusula 4ª – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 Parágrafo primeiro - Qualquer reajuste ou atualização de preços, objetivando salvaguardar o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente da presente licitação, dar-se-á mediante a 

apresentação de planilhas por parte da ADJUDICATÁRIA demonstrando o déficit para análise e, se for 

caso, a aprovação da PMP. 
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 Parágrafo segundo – O reajuste, se vier ocorrer, ficará limitado ao percentual previsto no § 1.° 

do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 

Cláusula 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 Parágrafo único - A despesa com execução deste contrato correrá a conta do Orçamento da 

PREFEITURA MUNICIPAL de PUREZA/RN para o ano de 2020, Lei Municipal 363/2019, identificada 

com os seguintes detalhamentos: 

 
ORGÃO 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0802 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROJETO / ATIVIDADE 1.046 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNDADE BÁSICA DE SAÚDE 
- UBS 

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

SUBELEMENTO 44.90.51.99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE DE RECURSOS 0001000 – RECURSOS ORDINÁRIOS. 

 

Proposta nº 11924.4990001/19-002 

Emenda Parlamentar nº 24480016 

 

Cláusula 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 Parágrafo primeiro - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

I - Efetuar o pagamento dos serviços executados de acordo com a forma convencionada neste 

Edital; 

II- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente da presente licitação através de um 

representante especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 

de informações pertinentes a essa atribuição; 

III - Fornecer à ADJUDICATÁRIA, para a perfeita execução dos serviços contratados, caminhão 

de carroceria aberta para coleta e destinação do lixo, bem assim todos os equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários à execução dos serviços pactuados, inclusive sacos plásticos para 

acondicionamento de detritos; 

IV- Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de modo a 

não serem confundidos com similares de propriedade da ADJUDICATÁRIA; 

V- Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do referido 

contrato, determinando o que for necessário à regularidade das faltas ou defeitos observados; e 

VI - Proporcionar todas as facilidades para que a ADJUDICATÁRIA possa desempenhar os 

serviços, objeto deste Edital, dentro das condições pactuadas; 

VII - Assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela ADJUDICATÁRIA, aos locais de 

execução dos serviços; 

VIII - Notificar, por escrito, à ADJUDICATÁRIA a respeito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando o prazo para sua correção; 

IX - Observar para que durante toda vigência do contrato sejam mantidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação da ADJUDICATÁRIA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o 

caso, a documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido; 

X - Determinar, quando for o caso, a paralisação dos serviços por motivo de relevante ordem 

técnica e segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações, 

cabendo à ADJUDICATÁRIA, quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, todos os ônus e 

encargos decorrentes; 

XI - Examinar, quando assim entender, as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a 

seu serviço, para comprovar o registro de função profissional; 

Parágrafo segundo– A decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante (fiscal) do CONTRATANTE deverão ser solicitadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PUREZA, em tempo hábil, para a adoção de medidas convenientes. 
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Cláusula 7ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Parágrafo primeiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

I - Executar os serviços de acordo com a legislação e normas técnicas em vigor aplicáveis à 

espécie, observando, sempre, as recomendações, orientações, sugestões e determinações do 

CONTRATANTE; 

II - Empregar na execução dos serviços pessoal preparado, legalizado, e, quando em serviço, 

uniformizado e limpo, portando ainda crachá de identificação; 

III - Substituir qualquer empregado no caso de falta ou ausência legal de maneira a não 

prejudicar o andamento e boa execução dos serviços; 

IV - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados 

quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais 

exigências legais para o exercício da atividade do objeto desta licitação; 

V - Facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas, cientificando o 

CONTRATANTE do resultado das inspeções; 

VI - Providenciar junto às autoridades competentes, sem nenhum ônus adicional para o 

CONTRATANTE, a obtenção de licença, a autorização de funcionamento e alvará da atividade a que se 

propõe, se for o caso; 

VII - Responsabilizar-se, durante a execução dos serviços contratados, por eventuais prejuízos 

causados direta ou indiretamente o CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de atos praticados por 

seus empregados; 

VIII - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato 

decorrente do presente Edital, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio 

assentimento por escrito, do CONTRATANTE; 

IX - Apresentar, quando da entrega da fatura para pagamento dos serviços executados, certidões 

que atestem a sua regularidade fiscal, dentro de seus respectivos prazos de validade; 

X - Registrar e controlar, juntamente com o preposto do CONTRATANTE, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

XI - Manter, durante toda a execução do contrato decorrente da presente licitação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

XII - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE e atender, pronta e 

irrestritamente, às reclamações desta; 

XIII - Colocar na direção geral dos serviços, com presença permanente nesta, profissional 

qualificado, cuja nomeação ou eventual substituição deverá ser comunicada, por escrito, no prazo de 

quarenta e oito (48) horas ao CONTRATANTE, e por esta ser aprovada. 

XIV– Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta de preços, os acréscimos ou supressões dos 

serviços que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério do CONTRATANTE, respeitados os 

percentuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

XV – Dotar os locais de trabalho de equipamentos de proteção coletiva (DPCs) e fornecer, 

gratuitamente, aos empregados, equipamentos de proteção individual (EPIs), em perfeito estado de 

conservação e com certificado de aprovação (CA), substituindo-os quando se deteriorem, sem nenhum 

custo para os empregados, responsabilizando-se, ainda, pela sua higienização e manutenção periódica 

(NR 06); 

XVI – Emitir comunicação de Acidente de Trabalho, enviando-a para o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, quando ocorrer acidente de trabalho com seus empregados ou quando esses 

desenvolverem doenças ocupacionais, independentemente de haver ou não afastamento do trabalho; 

XVII – Elaborar, implementar e manter em funcionamento o Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional – PCMSO, observando a obrigatoriedade de realização dos exames médicos 

adicional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, sem nenhum ônus para 

os empregados, e, inclusive, compreendendo a realização de exames médicos complementares, quando 

solicitado pelo médico (NR 07);  
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XVIII – Elaborar, implementar e manter em funcionamento o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA (NR 09).  

XIX - Orientar, sem ônus, pelo período de 1 (um) ano após a conclusão da instalação, 

profissionais da CONTRATANTE para operar e supervisionar a manutenção preventiva e corretiva; e, 

XX - Garantir, no mínimo, por 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da 

data de entrega do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

Parágrafo segundo - Por força do § 2º do art. 32, da Lei 8.666/93, fica a CONTRATADA 

obrigada a declarar ao CONTRATANTE, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 

impeditivo de sua habilitação no respectivo processo licitatório. 

 

Cláusula 8ª – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 Será dispensada a prestação de garantia financeira pela Contratada, para a execução do objeto da 

presente licitação, conforme o disposto no Artigo 56, da Lei nº 8.666/93. 

 

Cláusula 9ª – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 Parágrafo único - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei 

8.666/93, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente, observado o respectivo 

crédito orçamentário.  

 

Cláusula 10ª – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 Parágrafo primeiro - O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pelo 

CONTRATANTE, quando caracterizados os seguintes motivos: 

 I –não cumprimento das cláusulas contratuais; 

 II – cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

 III – lentidão do cumprimento das obrigações assumidas, devendo, neste caso, o 

CONTRATANTE comprovar a impossibilidade de conclusão dos serviços no prazo estipulado. 

 IV – paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

 V – desatendimento das determinações e orientações regulares do CONTRATANTE; 

 VI – cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93, e; 

 VII – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo CONTRATANTE. 

 Parágrafo segundo – Havendo interesse de quaisquer das partes signatárias em não mais 

prosseguir com o presente contrato, poderá este ser rescindido de pleno direito. Neste caso, deverá a parte 

interessada comunicar dita pretensão ao outro signatário, com antecedência mínima de trinta dias, para 

que este se manifeste, no prazo de cinco dias, a seu respeito. 

 

Cláusula 11ª – DA VINCULAÇÃO 

 Parágrafo único - Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, a 

Proposta da CONTRATADA e demais peças que constituem o Processo nº XX/2020. 

 

Cláusula 12ª – DAS PENALIDADES 

Parágrafo primeiro - De conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei Federal nº 

8.666/93, pela inexecução total ou parcial do pactuado, o CONTRATANTE poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades. 

I - Advertência por escrito; 

II - Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento), ao dia de atraso, até o quinto dia útil 

após a data fixada para a completa execução dos serviços impugnados ou rejeitados, calculada sobre o 

valor total do contrato; e 0,07% (sete centésimos por cento), ao dia de atraso, a partir do sexto dia útil, 

após a data fixada para a completa execução dos referidos serviços, calculada sobre o valor global do 

presente instrumento contratual; 
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III - Multa compensatória equivalente ao valor integral do contrato ou da etapa não realizada, 

limitada a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do presente contrato pela rescisão unilateral 

do CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, cujo 

recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, contados da intimação feita 

pela Administração; 

IV - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

PUREZA, por prazo não superior a dois (02) anos, conforme a autoridade competente fixar, em função da 

natureza da gravidade da falta cometida; 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de PUREZA/RN, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 

ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior. 

Parágrafo segundo - As sanções previstas nos incisos IV e V, do parágrafo anterior, poderão 

também ser aplicadas à CONTRATADA quando, em razão dos compromissos assumidos: 

I - seus representantes legais tenham sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta 

condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, e 

II - praticarem ilícitos com o propósito de frustrar os objetivos do respectivo processo 

licitatório,demonstrando, com isso, não possuir idoneidade de contratar com a Administração pública. 

Parágrafo terceiro - O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso I do § 1º 

desta cláusula, será a data fixada para o adimplemento, e o termo final, a data da efetiva conclusão da 

obra ou da etapa da obra. 

Parágrafo quarto - O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso II do § 1º 

desta cláusula, será a data fixada para o recolhimento, e o termo final, a data para o efetivo pagamento. 

Parágrafo quinto - As multas estabelecidas nos incisos I e II do § 1º desta cláusula, são 

independentes entre si e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal de PUREZA/RN, não impedindo que o 

CONTRATANTE rescinda unilateralmente o presente contrato. 

Parágrafo sexto - A penalidade estabelecida no inciso V do § 1º desta cláusula é de 

competência exclusiva do Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA, 

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez (10) dias da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após dois (02) anos de sua aplicação. 

Parágrafo sétimo - O valor da multa referida no inciso II do § 1º desta cláusula será descontada 

de qualquer fatura ou crédito existente no Município de PUREZA/RN em favor da CONTRATADA. 

Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se 

necessário. 

Parágrafo oitavo - Não será aplicada multa se o atraso na execução dos serviços objeto deste 

instrumento contratual advir, comprovadamente, de caso fortuito ou motivo de força maior, desde que 

reconhecidos pela Administração. 

Parágrafo nono - Em qualquer hipótese de aplicação de multas ou reparações que o 

CONTRATANTE venha a fazer jus, a garantia apresentada pela CONTRATADA será convertida em 

pagamento parcial ou total da obrigação. 

Parágrafo décimo - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, descontada, neste particular, dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

Parágrafo décimo primeiro - Quando as multas a que se refere esta cláusula forem subtraídas 

da garantia contratual, a CONTRATADA obriga-se a repor, no prazo de quarenta e oito (48) horas, o 

valor deduzido da referida garantia. 

Parágrafo décimo segundo - Em quaisquer casos de penalidades previstos nesta cláusula, é 

assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo décimo terceiro - A critério do CONTRATANTE, as sanções previstas nos incisosI, 

III e IV, do § 1º desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II do mesmo 
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parágrafo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco (05) dias 

úteis. 

 

Cláusula 13ª – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 Parágrafo único - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de cinco (05) dias úteis, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito. 

 

Cláusula 14ª – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 Parágrafo único - O prazo de execução dos serviços objeto desta licitação será de 120 (cento e 

vinte) dias, contados do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, devidamente 

justificado, nos casos previstos no art. 57, §1º, da Lei 8.666/93. 
 

Cláusula 15ª – DOS CASOS OMISSOS 

  Parágrafo único - Fica estabelecido que caso venha a ocorrer algum fato não previsto 

neste contrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes contratantes, respeitado 

o seu objeto, a legislação e demais normas reguladoras da matéria e em especial a Lei nº 8.666/93, 

aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos 

estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

 

Cláusula 16ª – DA PUBLICAÇÃO 

 Parágrafo único – O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato no 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 

data. 

 

Cláusula 17ª – DO FORO CONTRATUAL 

 Parágrafo único - Fica eleito o foro da Justiça Comum Estadual, com sede no Município de 

Ceará Mirim/RN, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer 

questão oriunda do presente Instrumento Contratual. 

 

 E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a 

seguir firmam o presente Contrato, em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença 

de duas (02) testemunhas abaixo assinadas.  

 

 PUREZA/RN, ........ de ................................. de 2020. 

 

........................................................................................................... 

MUNICÍPIO DE PUREZA – PREFEITURA MUNICIPAL 

Contratante 

 

................................................................................................. 

########################### 

################### 

Contratada 
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ANEXO IX 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO SERVIDOR PÚBLICO 

 

 

 

 

 

A _________________________, empresa de direito privado, com sede 

__________________________, nº _____, Cidade: ________, estado do 

___________________, inscrita no CNPJ sob nº _________________________________, 

declara, sob as penas da Lei que não possui em seu quadro societário, sócio que seja servidor 

público federal, estadual e/ou municipal, ou ainda membro eletivo do Poder Legislativo de tais 

esferas de poder. 

 

Comprometemo-nos ainda a informar a V. Sas., no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

da sua ocorrência, em caso de algum sócio se tornar servidor público, através de 

correspondências registradas com AR – Aviso de Recebimento ou com entrega protocolada na 

seda da Prefeitura Municipal de PUREZA-RN. 

 

 

 

Local e dada 

 

 

 

Nome e assinatura do responsável legal da empresa 

CPF do responsável legal. 
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ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos de habilitação constantes das 

condições estabelecidas no Edital do Tomada de Preços nº. ___/2020. 

 

Local e Data, 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

• Nome ou razão social 

• CPF/CNPJ 

• Endereço, telefone e Fax 

• Nome e identificação do representante legal. 
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Anexo XI 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

 A empresa ...................................., inscrita no CNPJ n.º ..............................., por 

intermédio do seu representante legal, Sr. (a)................................................., portador (a) de 

carteira de identidade n.º ................................ do CPF n.º ............................. DECLARA, que 

NÃO tem contra si fatos impeditivos para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, 

comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências neste sentido, sob as penas da lei. 

 

 

Local e Data, 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 


