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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma 
CNPJ: 06.988.976/0001-09

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL TOMADA DE PREÇO 

N°. 003/2023- PMMA/MA 

Razão Social: __________________________________________________________ 

CNPJ N° ______________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________

idade: __________ Estado: _____ Telefone: ___________ Fax: _________

Pessoa para contato: ____________________________________________________

Recebemos através do Presidente da CPL (a), nesta data, Cópia do instrumento convocatório da licitação 

acima identificada.  

Local: ______________, ___ de ____________ de ______. 

________________________________ 

 Assinatura 

Senhor(a) Licitante, 

     Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida e 

essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital 

supra, à Comissão Permanente de Licitação. 

O não encaminhamento do recibo exime Presidente da CPL de enviar qualquer comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.  

Magalhães de Almeida – MA, ____ de ______ de 2023. 

FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

PRESIDENTE DA CPL 
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EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023- CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202302026/23/2023 –CPL-PMMA 

 

                

                     A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida situada na Rua Manoel Pires de Castro, 

279  – Centro – Magalhães de Almeida/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída por 

Portaria do Poder Executivo Municipal, de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento dos 

interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, realizará Processo Licitatório, na modalidade 

TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, para 

contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma praça no povoado: Bacuri  no 

Município de  Magalhães de Almeida/MA, descritos no item 1. deste Edital. 

 

                  O recebimento da documentação dar-se-á no endereço acima, até às 16:00 horas do dia 21 de 

março de 2023, quando será dado início à abertura dos envelopes de “Habilitação e Propostas”.  

 

1. Do Objeto: 

                O objeto da Licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO 

POVOADO: BACURI NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, de acordo com as 

planilhas em anexos. 

 

2. DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: DOS TERMOS DE REFERÊNCIA                                         : 

 

As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta da Dotação 

Orçamentária: 

 

PODER 02 PODER EXECUTIVO 

27.813.0770.1007.0000 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS  

44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

2.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS E VALOR:  

Propostas no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura dos envelopes.  

Valor: R$ 387.918,51 ( trezentos e oitenta e sete mil , novecentos e dezoito reais e cinquenta 

e um centavos). 
 

3.    CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- Poderão participar desta Licitação empresas que estejam devidamente cadastradas na Prefeitura 

Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA e que atendam às condições e, na fase de Habilitação 

comprovem possuir os requisitos necessários à qualificação, estabelecidos neste Edital. 

 

3.2.- O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, situada Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – Magalhães de Almeida/MA, e está à 

disposição dos interessados no endereço supra, de 2º a 6º feira, no horário das 08:00 ás 12:00 horas, onde 

também poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais, custo do Edital: 002 RESMAS DE PAPEL A-4., 

na sede da Prefeitura municipal. 

 

 4.       IMPEDIMENTOS 

4.1. É vedada a participação de consórcio de empresas. 

 

4.2. É vedada a participação de pessoa física. 

 

4.3. Não será habilitada a empresa que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública, 

Estadual, Municipal ou Federal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar 

com os Órgãos da Administração Pública Municipal. 
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4.4 Não poderão participar da presente licitação as empresas das quais servidor do Município seja 

gerente, acionista, controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 

4.5 – cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em 

consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

 

4.6 – empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível 

com o objeto da licitação 

 

5. DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO 
5.1. Ás 16:00 horas do dia 21 de março de 2023, a Comissão Permanente de Licitação na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, situada Rua Manoel Pires de Castro, 279  – Centro – Magalhães de 

Almeida/MA,  serão recebidas as documentações relativa à habilitação e proposta, bem como dará início 

à abertura dos envelopes da presente TOMADA DE PREÇO. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na 

data da licitação, será a mesma realizada no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário. 

 

6.DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

6.1. Os licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no dia, 

hora e local citados no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados e invioláveis, em cuja 

parte externa, além da razão social e endereço, estejam escrito): 

 

                        ENVELOPE Nº 01 – com as seguintes indicações na parte externa: 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

                        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                        Rua Manoel Pires de Castro, 279  - Centro - Magalhães de Almeida/MA  

                        TOMADA DE PREÇO Nº  003/2023– CPL 

                        “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”  

 

ENVELOPE Nº 02 – Com as seguintes indicações na parte externa: 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 Rua Manoel Pires de Castro, 279  - Centro - Magalhães de Almeida/MA.  

 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023–CPL 

                         “PROPOSTA DE PREÇO” 

 

6.2. 4 – DO CREDENCIAMENTO  

 

6.2.4.1 – No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Presidente da CPL, 

será realizado o credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, 

será necessária a apresentação dos seguintes documentos:  

 

6.2.4.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo 

eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, 

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

acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por 

pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica; 

 

6.2.4.3  – Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser 

utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante e a praticar 

todos os demais atos inerentes a TOMADA DE PREÇO. 

 

6.2.4.4 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante 

apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 

de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida 
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somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu 

enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e 

favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, COM 

DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAIO DE 2018. 

 

6.2.4.5 - Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração 

por instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos; 

 

6.2.4.6– O representante da licitante presente à sessão deverá entregar a Presidente da CPL o documento 

de credenciamento , CRC atualizado , juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e 

CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em 

separado dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 

 

6.2.4.7 – Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais 

farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório 

competente, ou conferido por membros da equipe de apoio, inclusive a Presidente da CPL no decorrer da 

sessão de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos 

de validade; 

 

6.2.4.8 – A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se 

manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à 

participação de qualquer interessado representando mais de um licitante. 

 

6.2.4.9 - A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não 

comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) 

licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como 

ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se 

manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de 

credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será 

entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado 

documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa; 

 

6.2.4.10 – Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a 

conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao 

recurso.  

 

6.2.4.11 – Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a abertura da sessão e não mais serão 

admitidos novos proponentes. 

 

6.2.4.12 - Credencial de representante do licitante com a respectiva qualificação civil, junto a Comissão 

Permanente de Licitação – CPL,  a ser entregue separadamente. 

 

6.2.4.13 -  Certificado Cadastral junto a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA 

 

6.3  - DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 

 

6.3.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente 

autenticada em cartório, a seguinte documentação: 

 

6.3.1.1 Habilitação Jurídica 

 

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual, CPF e RG do Empresário; 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; CPF e RG dos Empresários. 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; CPF e RG dos Empresários. 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do 

exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

 

f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do 

exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

. 

 

6.3.2- A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a documentação 

comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:  

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);  

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;  

 

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal: 

 Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União. 

 

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: 

 Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa. 

 

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal 

 Certidão quanto à Divida Ativa do Município 

 Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN 

 

g) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da proposta. 

 

f) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em cumprimento à Lei 12.440/20181 e 

à Resolução Administrativa nº 1.470/20181, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho, 

www.tst.jus.br/certidao, atualizado o art.29, V da Lei 8.666/93.  

 

6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

6.4.1. Certificado de Registro da empresa e de seu Responsável Técnico no CREA da região a que estiver 

vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da 

presente contratação. 

6.4.2. Comprovação de possuir em seu quadro pelo menos 01 (um) profissional de nível superior, com 

formação em engenharia civil. 
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6.4.3. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com 

firma reconhecida de quem o subscreveu . 

 

OUTRAS DECLARAÇÕES 

 

a) Declaração formal e expressa da licitante, que disponibilizará os responsáveis técnicos, 

mediante equipe técnica, bem como a qualificação de cada um dos membros, assim como instalações, 

máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 

 

 Responsáveis pela execução da obra: 

 

 01 (um) engenheiro civil; 

 

b) Para a comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(eis) técnico(s)/equipe técnica 

com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS); contrato social 

da licitante que demonstre a condição de sócio do profissional; ou certidão de registro e quitação de 

pessoa Jurídica expedita pelo CREA devidamente atualizada. 

 

                A empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá substituir o 

responsável(eis) técnicos) por novo(s) profissional(ais), com a prévia e escrita anuência da Prefeitura 

Municipal, mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui experiência profissional 

equivalente ou superior. 

 

       No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

responsável técnico   como   comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desse 

atestado serão inabilitados. 

 

c) Declaração do licitante de manutenção do(s) responsável(eis) técnico(s). 

 

d) Atestado de visita técnica fornecido pelo setor responsável, conforme modelo de Declaração 

constante do ANEXO III deste Edital, indispensável para habilitação. 

g.1) A licitante realizará vista técnica para informações sobre as condições que poderão afetar os custos e 

o andamento dos serviços, bem como para esclarecimentos de dúvidas porventura existentes. 

 

g.2) As Visitas deverão ser agendadas junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, mediante 

requerimento formal da empresa, devendo ser protocolado de 2ª a 6ª feira, das 08h00 a 12h00, até o 

terceiro dia útil que anteceder a abertura da licitação e será acompanhada pelo engenheiro da Prefeitura 

Sr. Roberto Miranda Leite. Fone: 98 – 98329-2327. 

 

para protocolo da Visita 

g.2.1) Identificação da empresa: CNPJ, endereço e contatos; 

g.2.2) Identificação do responsável técnico credenciado da empresa, o qual deverá ser engenheiro civil: 

nome completo, número do CREA, endereço e telefone; 

g.2.3) Certidão de registro e quitação da empresa no CREA, para fins de identificação do responsável 

técnico da empresa; 

g.3) O representante credenciado pela licitante para efetuar a deverá apresentar-se munido de 

documentação de identificação. 

g.4) Na  técnica não poderá o mesmo profissional  representar mais de uma empresa. 
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e.5) A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida fornecerá na mesma data da sua realização, o 

atestado de técnica, que deverá ser anexado a documentação do envelope nº 01 - Documentos de 

Habilitação 

e) Declaração do licitante de sujeição ao edital, na forma do ANEXO IV, de que está de acordo  e  

se  submete incondicionalmente às disposições deste Edital bem como às da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações. 

f) Declaração do licitante, na forma do ANEXO VI, 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 dos 14 (catorze) anos, 

cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art.7º, da Constituição Federal de 1988. 

 

6.5 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 empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

 Publicados em Diário Oficial; ou 

 Publicados em jornal de grande circulação; ou 

 Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante; ou 

 Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento; 

ou 

 Por Sistema Público de Escrituração Digital – SPED perante a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil acompanhado do Recibo de Entrega; 

 

a.1.1) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

OBS:  A  licitante  deve  apresentar  junto  ao  balanço  o  Certificado  de  Regularidade  do 

Profissional responsável pelo Balanço dentro do prazo de validade. 

 

b) Comprovação de Capital Social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. 

 

c) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando não 

vier expresso o prazo de validade. 

 

6.5.1 OUTRAS COMPROVAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

6.5.1.1 Empresas, bem como titular ou sócios da concorrente, deveram apresentar as seguintes certidões: 

6.5.1.2 Certidão Negativa de Inidôneos expedida pelo Tribunal de Conta da União-TCU; 

6.5.1.3 Certidão Negativa de Inabilitados, expedida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

6.5.1.4 Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS e 

(CNJ); 
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6.5.1.5 Certidão negativa de debitos – TCE; 

6.5.1.6 Certidão negativa de idoneidade – TCE; 

6.5.1.7 Suspensas da Controladoria Geral da União (CGU); 

 

6.6 . ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

6.6.1  Os proponentes deverão elaborar suas propostas em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, ressalvas 

ou entrelinhas, em papel timbrado do licitante, tendo todas as suas folhas rubricadas, numeradas 

sequencialmente, assinada a última folha, as quais deverão estar contidas em envelope ou embalagem, 

fechado. 

6.6.2. As empresas deverão apresentar ainda, uma via em arquivo eletrônico da Proposta de Preços, com a 

finalidade de facilitar a analise por parte da Comissão.  

       6.6.2.1. A não apresentação do arquivo eletrônico não ensejará motivo para desclassificação, é 

facultativo. 

  

6.6.3. O envelope ou embalagem indicará em sua parte externa o nome do licitante, a circunstância de 

tratar-se de seu conteúdo de PROPOSTA DE PREÇOS, e referência a esta TOMADA DE PREÇO, 

podendo conformar-se ao seguinte modelo de endereçamento:  

 

6.6.4.  Carta Proposta expressa e clara em Moeda Corrente Nacional abrangendo:  

          6.6.4.1.  Preço Global da Proposta, em algarismo e por extenso, resultante dos quadros de 

quantidades e preços;  

          6.6.4.2.  Prazo de execução total das obras e serviços, que não poderá ser superior a 90 (noventa) 

dias, a contar da emissão da ordem de execução de serviços;  

          6.6.4.3.  Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;  

 

6.6.5.  Planilha de serviços e quantidades, de preços unitários e totais em real (R$), na data da 

apresentação da PROPOSTA, com totais parciais e globais, com rigorosas especificações e quantitativos 

fornecidos pela PREFEITURA.  

 

6.6.6. Cronograma Físico-Financeiro, compatível com a previsão de desembolso da PREFEITURA, 

com a indicação de valores e percentuais de cada obra e serviço e de desembolso mensal, total e 

acumulado, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado.  

          6.6.6.1.  As medições serão sempre feitas a cada período de 30 (trinta) dias, corridos. A 

periodicidade poderá ser inferior a um mês-calendário na primeira e última medição, quando o início ou 

término das etapas das obras e serviços ocorrerem no curso do mês, neste caso o cronograma será 

ajustado à situação. 

 

6.6.7.  Planilha de composição analítica de B.D.I. – Bonificações e Despesas Indiretas e de Encargos 

Sociais Aplicados.  

          6.6.7.1.  A licitante deverá apresentar discriminação detalhada do BDI adotado, para cada um dos 

grupos (administração central, tributos, etc.), os seus subcomponentes e seus respectivos percentuais, de 

modo a permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a não ocorrência de custos 

computados em duplicidade na Planilha Orçamentária e no BDI.  

          6.6.7.2.  Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha 

de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalista, que oneram 

pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante. 

  

6.7.1 Composição de Preços Unitários:  

a) As composições de preços unitários, para todos os itens de serviços constantes do Quadro de 

Quantitativo, sem exceção, inclusive as composições de preços unitários auxiliares, que se fizerem 

necessárias para sua complementação, não poderão conter divergência entre os valores constantes em 

ambos os documentos. Qualquer incoerência nessas composições, como utilização de valores diferentes 

de salários-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de preços unitários para um mesmo material 
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e/ou de custos horários de utilização de um mesmo equipamento, poderá implicar na desclassificação da 
proposta; a exceção de erros meramente formal.  

b) A proposta do licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que as obras/serviços deverão 

ser executadas dentro da melhor técnica e de aprimorado acabamento e, ainda, entregues em perfeitas 
condições de funcionamento;  

c) Nos preços propostos pelo Licitante deverão estar incluídos todos os componentes das despesas 

incidentes sobre os serviços, tais como: salário, encargos sociais, legislação previdenciária e trabalhista, 

taxa de administração, seguros em geral, todo e qualquer imposto ou taxa incidente, uniformes, vale-

transporte, vale-refeição e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado, que são de exclusiva 

responsabilidade do Licitante, como também o Bônus de Despesas Indiretas - BDI, não cabendo à 

PREFEITURA qualquer outro pagamento além dos preços propostos para a prestação dos serviços.  

d) Nos preços propostos deverão estar incluídos também, mobilizações, desmobilização, ferramentas, 

transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentação, seguros, assistência médica prevista em 

Lei, equipamentos de proteção individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicáveis, 

necessários ao perfeito cumprimento e execução do objeto desta licitação.  

 

6.7.2. Será desclassificada a Empresa que apresentar composição de preços unitários, cujos valores de 

mão de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por 

Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde ocorrerá a obra, ou, 

quando esta abranger mais de um Município, o daquele que contemplar a maior extensão do trecho a ser 

contratado. 

  

6.7.3. Na hipótese de constatação de erros de produto e/ou soma no orçamento apresentado, a Comissão 

Permanente de Licitação efetuará as necessárias correções, permanecendo inalterados, no entanto, os 

quantitativos e preços unitários. Os quantitativos poderão ser alterados pela Comissão Permanente de 

Licitação, se isto for necessário para igualá-los aos quantitativos das planilhas do orçamento básico que 

acompanha o Edital.  

             6.7.3.1 No caso de constatação de erros, de conformidade com este item, a Comissão Permanente 

de Licitação procederá da seguinte forma:  

 

a) Quando o valor correto for menor que o apresentado, esta diferença será diminuída na primeira parcela 

do Cronograma Físico-Financeiro;  

b) Quando o valor global correto for maior que o apresentado, esta diferença será adicionada na primeira 

parcela do Cronograma Físico-Financeiro.  

 

6.7.8. Em qualquer dos casos acima mencionados, prevalecerá o preço final corrigido pela Comissão 

Permanente de Licitação para efeito de julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS.  

 

6.7.9.  É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir qualquer dos princípios da licitação ou o julgamento 

equitativo da licitação.  

 

6.7.10.  Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, inclusive 

financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 

licitantes.  

 

6.7.11. Nas hipóteses em que a Comissão Permanente de Licitação identificar preço que, segundo seu 

entendimento, seja incompatível com os preços de mercado, notificará o licitante que o ofertou para 

justificá-lo, sob pena de desclassificação de sua proposta, não se admitindo como justificativa de redução 

ou aumento excessivo de um preço a indicação de compensações operadas em outro preço.  
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6.7.12 Valor global máximo permitido pela Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, para as 

obras/serviços objeto desta licitação é de R$ 387.918,51 ( trezentos e oitenta e sete mil , novecentos e 

dezoito reais e cinquenta e um centavos).conforme planilhas orçamentárias. 

Não será permitido nenhum acréscimo nos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária 

fornecida pela PREFEITURA.  

 

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais superiores aos fixados pela 

PREFEITURA, constantes nas planilhas orçamentárias e  não  declarando os valores como compatíveis 

do mercado. 

 

6.7.13. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a 

justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de 

materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de 

qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa 

tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes 

julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.  

 

6.7.14. - As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 60 

(sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas. Findo este prazo, ficam os participantes 

liberados dos compromissos assumidos, se o desejarem. 

 

6.8.1 – GARANTIA D PROPOSTA 

- Comprovação de garantia da proposta no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor orçado 

pela prefeitura. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia, nos termos do 

art. 56 da Lei 8.666/93: 

 

I - caução em dinheiro realizada na Tesouraria do Município de Magalhães de Almeida, o que será 

comprovado por Declaração da Secretaria de Finanças do Município de Magalhães de Almeida, ou em 

títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

II - seguro-garantia; 

 

III - fiança bancária. 

 

- O prazo de validade da garantia da proposta deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias, a contar da 

data de abertura da presente licitação, sujeito à prorrogação, caso necessário; 

 

 - A Garantia da Proposta, prestada pelos proponentes, à exceção da prestada pela licitante vencedora, 

será devolvida até 10 (dez) dias após a data da homologação do resultado da presente licitação. 

 

 - A Garantia da Licitante vencedora deverá ser complementada após a assinatura do contrato, nos termos 

previstos na minuta de contrato; 

 

 

6.9 Os documentos exigidos deverão ser legíveis e poderão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente ou por servidor da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, mediante a apresentação do documento original, ou 

ainda por publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

 

6.10 A autenticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação poderá ser realizada até o dia 

útil anterior à data marcada para a sessão de abertura desta TOMADA DE PREÇO, no horário das 8h às 

12h. 
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6.11 Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que será 

devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, para a regularização da documentação. 

 

6.12 . DA DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

                 No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Contrato, a 

CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas dos 

originais dos seguintes documentos, enquanto condição para a emissão da Ordem de Serviço e para o 

efetivo início das atividades: 

 

a) Comprovante de prestação da Garantia de execução 

      b) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, referente aos serviços de 

engenharia contratados, constando como Responsável Técnico o profissional indicado na Documentação 

de Habilitação; 

       c) CEI – Matrícula da obra no INSS; 

d Licenças Ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em cumprimento à 

legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes 

 

Após a análise e aprovação dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá iniciar a 

emissão de Ordens de Serviço. 

 

O Cronograma Físico-Financeiro poderá ser revisto e ajustado, mediante aprovação das partes. 

 

6.13  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor total dos serviços, observado o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, após a assinatura do 

Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades, conforme disposto no art. 56 da Lei 

Federal n
o
 8.666/1993: 

a) caução em dinheiro; 

b) títulos da dívida pública; 

c) seguro-garantia; ou 

d) fiança bancária. 

 

O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério do 

CONTRATANTE. 

 

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 

78 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de execução 

dos serviços meses. 

 

A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conta específica com correção 

monetária a ser informada pela Administração, em favor do CONTRATANTE. 
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A garantia em Títulos da Dívida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 

A garantia na modalidade seguro-garantia deverá ser feita mediante entrega da competente apólice 

emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de Magalhães de Almeida, 

cobrindo o risco de quebra do Contrato. 

 

A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil, com 

cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

 

O número do Contrato Administrativo deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem 

apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 

 

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do Contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber. 

 

O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

 

O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital da TOMADA DE 

PREÇO e das cláusulas contratuais. 

 

O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

 

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento da respectiva Notificação. 

 

No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada 

à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros determinados nesta Cláusula, observado o 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de assinatura do respectivo Termo Aditivo. 

 

A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente 

atestadas pela Comissão de Fiscalização, quando do recebimento definitivo dos serviços. 

 

Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do Contrato, caso a Comissão de Fiscalização 
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não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação. 

 

O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela 

Administração; 

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

 

6.14 DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional (identificar o nome, profissão e nº 

da identidade profissional), indicado na Documentação de Habilitação da CONTRATADA, que deverá 

constar na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, referente aos serviços de 

engenharia contratados. 

 

A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e diretamente a 

coordenação e acompanhamento dos serviços objeto do Contrato. 

 

A substituição do profissional, durante a execução do Contrato, será admitida: 

 

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável da 

empresa, caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados e aceitos pela 

Administração; 

 

b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administração julgar que a atuação, permanência ou 

comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes ou 

insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por escrito com as 

necessárias justificativas. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar currículo de outro profissional com qualificações equivalentes ou 

superiores. 

 

A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre qualquer 

substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe. 

 

6.15. Proposta de Preços:  O envelope nº 02 deverá conter 01 (uma) via em original, proposta 

datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa, devidamente datada e 

assinada, com o seguinte conteúdo: 

 Razão social, sede e número da inscrição do CNPJ do licitante; 

 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data da abertura da proposta. 

 

6.15.1 - A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-a a executar os serviços cotados, 

caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação. 

 

6.15.2 - Pedidos de retificação, por engano no preço ou especificação do objeto da licitação, somente 

serão aceitos antes de abertas as propostas, não sendo admitida a simples oferta de desconto ou aumento 

de preços. 
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6.15.3 - Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 

contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais de modo a ensejar 

dubiedade, principalmente em relação a valores. 

 

6.15.4 - Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pela CPL, a licitante será 

inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades. 

 

7 – DO DIREITO DE PETIÇÃO  

 

7.1 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, cuja petição deverá ser dirigida a presidente da CPL;  

 

7.1.1 – caberá a presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de até 3 (três) dias úteis; 

  

7.1.2 – acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame;  

 

7.2 – declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 

03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;  

 

7.3 – o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, 

Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 

(cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminha-lo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para 

apreciação e decisão, no mesmo prazo; 

  

7.4 – o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

7.5 – decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

(secretario de finanças da PMMA-MA) homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a 

ordem de classificação e a quantidade de fornecedores.  

 

7.6 – a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Presidente da CPL ao vencedor;  

 

8. Do Julgamento 

8.1. Habilitação 
8.1.1. O julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes nº 01, contendo a documentação relativa à 

habilitação das concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e pelos membros da 

comissão. 

 

 8.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os 

apresentaram na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam as exigências. 

 

 8.1.3. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que constará em 

ata, procedendo à abertura dos envelopes nº 02, das concorrentes habilitadas. 

 

 8.1.4. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem anterior, a Comissão 

Permanente de Licitação, suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então 

executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as 

licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes nº 02, 
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devidamente fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda 

e responsabilidade do Presidente da Comissão. 

Às inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços. 

Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação, serão destruídos, 

independentemente de notificação à interessada. 

Propostas 

 

8.2.1. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de nº 02, divulgando a Comissão, aos 

licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo a proposta rubricada  

por estes e pelos membros da CPL. 

 

8.2.2. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão convocar as licitantes para esclarecimentos de 

qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento das mesmas na fase de julgamento. 

 

8.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo corrigido 

o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso predominarão os 

últimos. Se a licitante não aceitar tais erros, sua proposta será rejeitada, a CPL-MA poderá solicitar da 

SMOMA parecer técnico para auxiliar na decisão de apresentação das propostas.  

 

8.2.4. As propostas que não atenderem as condições desta licitação que oferecerem alternativas de ofertas 

e cotações não previstas, preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, serão desclassificadas. 

 

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considerada vencedora a licitante que 

apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, entre aquelas que cumprirem integralmente as exigências 

contidas neste edital. 

 

8.2.6. As vantagens não previstas neste Edital não serão consideradas para efeito de classificação; 

8.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 

disposto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato 

público, para  o qual, todos licitantes serão convocados. 

 

 8.2.8. Será afixado em local de fácil acesso ao público (DOM-MA) e colocada à disposição dos 

interessados o resultado da licitação, cabendo às licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir do primeiro dia útil após a divulgação. 

 

 9 -  Adjudicação e Homologação  

 

 9.1- Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificação, ou após o seu julgamento 

com base relatório circunstanciado, cabe a Comissão adjudicará o objeto da licitação à vencedora, 

submetendo tal decisão ao titular do órgão interessado para homologação. 

 

 9.2. - Homologada a licitação, será convocada a vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

oferecer a garantia de execução e assinar o contrato. 

 

- O prefeito municipal poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la  de 

ofício ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar; 

 

 

 10.  – Contrato 
 10.1 O presente Edital e a proposta da empresa vencedora farão partes integrantes do Contrato, 

independentemente de transcrição. 

 

 10.2.  A Secretaria de Administração de Magalhães de Almeida do Maranhão – MA, através de seu 

gestor financeiro comunicara  com a antecedência de 5 (cinco) dias úteis, o licitante vencedor para assinar 

o termo de contrato, aceitar ou retirar instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito à 
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contratação, sem prejuízo de suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de 

contratar com a  Secretaria de Administração de Magalhães de Almeida do Maranhão – MA., por prazo 

de até dois anos.  

10.3 O prazo de convocação referido no item 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado durante seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Secretaria de Administração de Magalhães de Almeida do Maranhão – Ma. 

 10.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Termo Contratual, dentro do prazo estabelecido 

no subitem anterior e de oferecer garantia de execução, caracteriza o desatendimento total da obrigação 

por ela assumida, acarretando o cancelamento da adjudicação, sujeitando-a pena de suspensão temporária 

de participar em licitações e do seu impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 

até 02 (dois) anos, caso em que a Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, através da 

secretaria de Administração poderá convocar, segundo a ordem de classificação, outra licitante, mantida 

as cotações da licitante vencedora, se não preferir proceder nova licitação. 

 

10.5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato 

Os preços contratados em decorrência da presente licitação não estão sujeitos a reajustamento. 

 

11 -  Pagamento 

O pagamento será efetuado mediante entrega da nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente e 

acompanhado da planilha de medição dos serviços realizados autorizado e atestados pelo Fiscal do 

Contrato. 

 

Nenhum pagamento se fará sem a que a empresa adjudicatária tenha recolhido valor de multa, 

eventualmente aplicada. 

 

12  – Das Sanções Administrativas: 

12.1 Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 

Federal nº 8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à matéria. 

Não existirá qualquer vínculo jurídico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados, encarregados 

e/ou prepostos da CONTRATADA que, como tal, tenha ou venha ter relação com os fornecimentos de 

que trata este Contrato. 

 

12.2 O valor das multas aplicadas será de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo pagamento, e 

recolhido em até 30 (trinta) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial. 

 

13 – Das Disposições Finais: 

13.1 No interesse da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA  – MA, e caracterizado a 

conveniência e oportunidade, fica a licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas condições 

propostas os critérios ou sugestões dos serviços que se fizerem necessários, observado o limite 

estabelecido na legislação pertinente. 

 

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, 

o descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital poderá ensejar a 

inabilitação ou classificação, respectivamente. 

 

13.3 Informações complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada poderão ser obtidas e 

esclarecidas no endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissão Permanente de 

Licitações, e os casos omissos também serão resolvidos pela mesma, à luz da legislação pertinente, ou 

submetidos por esta à autoridade superior. 
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13.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer 

documentos relativos a esta TOMADA DE PREÇO - licitação. 

13.5   São partes integrantes deste Edital: 

Anexo I -  Planilhas orçamentárias  

Anexo II -  Minuta do Contrato 

Anexo III - Declaração de Vistoria 

Anexo IV - Declaração Acerca de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação 

Anexo V – Carta Credencial 

Anexo VI – Declaração De Enquadramento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno Porte 

Anexo VII -  Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores. 

Anexo IX - Termo De Autorização/Anuência 

MAGALHÃES DE ALMEIDA (MA), 01 DE MARÇO DE 2023. 

_______________________________ 

FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

Presidente da CPL 
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ANEXO II 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __________ – CPL- PMMA/MA 

Contrato nº ________/_____ - CPL- PMMA/MA 

 

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 

 

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL QUE 

ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 

DE ALMEIDA/MA E DO OUTRO LADO A 

EMPRESA ........................................ 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 0066..998888..997766//00000011--0099  , com sede na Rua Manoel 

Pires de Castro, 279  – Centro – Magalhães de Almeida/MA, doravante denominada CONTRATANTE, 

neste ato, representada por, _____________________, ______________, ______________,  residente e 

domiciliado na cidade _____________________, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 

poderes para celebrar com a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ 

nº xxxxxxxxxx e inscrição estadual nº xxxxxxxxxxxxx., neste ato representada pelo seu xxxxxxx, xxxxxx 

(a), xxxxxxx (a),xxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxx, inscrito 

no CPF nº xxxxxxxxxx, Carteira de Identidade RG nº.xxxxxxxxxx, doravante denominada 

CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto da TOMADA 

DE PREÇO nº 003/2023, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  202302026/23/2023 que se regerá pela 

Lei n.º 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 20230030/2023–CPL-PMMA, tendo por objeto os SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO: BACURI NO MUNICIPIO DE 

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.  Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, 

o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação 

ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA -  REGIME DE EXECUÇÃO E PREÇO A obra será executada no regime 

de empreitada por preço global de material e mão de obra, irreajustável.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente contrato é de R$ ____________ ( 

_____________________ ), que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, já inclusas todas as 

despesas referentes à salários, adicionais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e 

securitários, uniformes, equipamentos, fiscalização e demais despesas diretas e indiretas. O valor global 

será fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação 

correrão por conta de   

 

Dotação Orçamentária: 

PODER 02 PODER EXECUTIVO 

15.452.0745.1031.0000 - CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 

449051.00 - Obras e Instalações 
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CLÁUSULA QUARTA - GARANTIAS EXIGIDAS PARA A PLENA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO - Para a plena execução do presente contrato a CONTRATADA deverá apresentar 

comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços, observado 

o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal n
o
 8.666/1993,  

que lhe será restituída por ocasião da aceitação definitiva da obra conforme observadas as exigências 

constantes neste contrato, como a verificação da existência de multas contratuais previstas na Lei 

8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando ocorrerem aumentos no valor inicial do contrato, por aditivos 

contratuais ou outras razões de acréscimos de valor, a garantia deverá ser complementada em moeda 

corrente, em cada caso, com 5% (cinco por cento) dos valores acrescidos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO O CONTRATANTE reterá também 5% (cinco por cento) do valor de cada 

fatura como garantia suplementar. Esses valores retidos como garantia serão restituídos à 

CONTRATADA por ocasião do recebimento definitivo, após a verificação da existência de multas 

contratuais previstas na cláusula sétima. 

PARÁGRAFO TERCEIRO No caso de rescisão do presente contrato, com base na cláusula décima 

segunda, não será devolvida qualquer tipo de garantia que será apropriado pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS DE INÍCIO, DE ETAPAS DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO, 

DE ENTREGA, DE OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 

_________/______/_____, podendo ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante 

Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações 

Os prazos dos itens, atividades ou etapas de execução serão definidos pelo cronograma físico-financeiro 

apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo CONTRATANTE, que é parte integrante deste 

contrato. 

 

O prazo de conclusão da obra será de ---------- (---------------) dias corridos, contados a partir da data 

estabelecida excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. 

O prazo de entrega será o da conclusão da obra, e o termo de recebimento provisório será assinado pelas 

partes dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA que deu ciência da 

conclusão da obra. 

 

O prazo de observação será de 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra; período em que a 

CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados. 

O recebimento definitivo será logo após o término do prazo de observação, mediante termo 

circunstanciado assinado pelas partes.  

 

CLÁSULA SEXTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% 

(vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 1º da Lei 

8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
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A fiscalização do Contrato será efetuada pelo servidor .......................... que poderá a qualquer tempo, 

determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como propor a 

aplicação das penalidades previstas deste instrumento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após cada medição e apresentação da Nota fiscal e planilha da medição 

correspondente aos serviços já executados a Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor 

Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do atesto. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante 

transferência  bancaria em conta corrente da CONTRATADA sob o n° _____, Agência ____ do Banco 

_________, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de 

correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até 

que o problema seja definitivamente sanado. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua 

regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal 

comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito – CND. Bem como, manter 

conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, 

cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou 

descumprimento de condições contrárias. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento 

autorizado pelo governo Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, 

compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de 

conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a  

execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitação escrita 

da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos 

omissos; 

d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante 

deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes; 

e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.  

A CONTRATADA obrigar-se-á a: 

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de 

Fornecimento e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita 

observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade. 
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c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço para 

representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor designado para 

acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando 

solicitado; 

d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 14:00 como sendo o 

horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira; 

e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus documentos 

integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para perfeita execução do 

contrato; 

f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos 

encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros 

correspondentes; 

g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da 

fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração; 

h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 

 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora 

estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, aplicando nos 

artigos 81 a 88. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO – O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a 

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o 

valor do fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do 

Contrato, as seguintes sanções: 

 a) Advertência; 

b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. 

e) As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” podendo ser aplicadas conjuntamente com a prevista na 

alínea “b”. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à 

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os 

casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora. 

 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO  

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 

previstas em lei. 

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato: 

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
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f) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 

sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital 

e no contrato; 

g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal  de Administração; 

h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei 

Federal nº 8.666/93;  

i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil; 

j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA; 

k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique 

a execução do contrato; 

l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; 

m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor inicial do 

contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 desta lei; 

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento 

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 

ainda por repetidas  suspensões  que  totalizem  o  mesmo  prazo,  independentemente  do  

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE decorrentes dos 

fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 

obrigações até que seja normalizada a situação; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral  e escrito da Administração nos casos enumerados nas 

alíneas „a‟ a „i‟ desta cláusula: 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, 

parte integrante deste. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que 

os serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados 

a disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A critério da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA 

poderá ser concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2ª 

vez, o contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo 

Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87 da Lei 

n° 8.666/93; 

 

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n° 

8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a 

publicação  em resumo, do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

O foro da Comarca de  MAGALHÃES DE ALMEIDA no Estado do Maranhão, será o competente para 

dirimir dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato. 

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo. 

 

MAGALHÃES DE ALMEIDA (MA),    de                  de _______. 

 

 

_______________________________        ________________________________ 

CONTRATANTE                                            CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1ª________________________                                                     2º__________________________ 

CPF:______________________                                                      CPF:________________________ 
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TOMADA DE PREÇO No 003/2023 

ANEXO III 

  

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

 

                                                     Declaramos para fins de participação na Licitação TOMADA DE 

PREÇO nº 003/2023, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA- que 

a empresa........................................................ representada pelo Sr(a). ..........................................portador 

do RG nº................................. efetuou vistoria  na unidade onde deverá ser CONSTRUÇÃO DE UMA 

PRAÇA NO POVOADO: BACURI NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, NO 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, conforme especificações constantes do 

“ANEXO I – Termo de Referência (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)” do Edital o qual deu origem a 

TOMADA DE PREÇO, Os serviços serão realizados no Município de MAGALHÃES DE 

ALMEIDA/MA, temos conhecimento das peculiaridades da região, para aferição das condições técnicas e 

operacionais, quantidades, equipamentos e técnicas necessários a perfeito e integral 

desenvolvimento/execução da obra e/ou serviços e previu, na planilha orçamentária apresentada, todos os 

custos inerentes à execução do objeto deste Edital. 

 

 

 

 

    Município, (dia, mês e ano) 

 

 .................................................................................... 

  Assinatura e nome do representante legal da empresa 

 

 

Obs.: Este atestado deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, para   assinatura do Servidor 

responsável 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

TOMADA DE PREÇO nº 003/2023– CPL 

 

 

 

A Empresa...............................................................,CNPJ Nº ................., 

sediada ......................(endereço completo),............................., declara, sob as penas da Lei, nos termos do 

§ 2º do art. 32, da Lei n. 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório TOMADA DE PREÇO nº 003/2023, e que contra ela não existe nenhum 

pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

Local e Data. 

 

 

.............................................................. 

(assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO V 

 

 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA  

Att: Comissão Permanente de Licitação – CPL 

 

TOMADA DE PREÇO nº 003/2023– CPL 

 

 

Na qualidade de representante legal da empresa 

_________________________,  inscrito no CNPJ sob o nº _____________________,credenciamos o Sr. 

(A) _____________________, portado da RG nº _____________ e do CPF nº ____________________, 

para nos representar na licitação em referência, com poder para formular ofertas, lances de preços, 

recorrer,  renunciar a recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 

representada.   

 

 

Local e Data 

 

 

................................................ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA  

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

A empresa ..........................................................., signatária, inscrita no CNPJ 

sob o n.º ........................., sediada na ........................(endereço completo)..................., por intermédio de 

seu representante legal, o Sr. (a) ....................................., portador do Documento de Identidade nº 

.............................. e do CPF nº .................................. DECLARA, para os fins do disposto no subitem 

............ do edital, do TOMADA DE PREÇO nº 003/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 

as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

I. (   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

II. (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º 

do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Local e Data 

 

 

................................................. 

Assinatura do Representante Legal 

 

OBS: 

 

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa 

 

2) 2) Esta declaração deverá ser entregue à Comissão, após a abertura da sessão, antes e 

separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de Preços) exigidos nesta licitação, pelas 

empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma 
CNPJ: 06.988.976/0001-09  

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE MENORES 

 

 

 

À             _________Local e data_________ 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

  Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de 

pessoal menores de 18(dezoito) anos em horário noturno ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14(quatorze) anos se for o caso. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

__________(assinatura autorizada)__________ 

__________(nome e cargo do signatário)________ 

_____________(nome da empresa)__________ 

________________(endereço)_____________ 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

 

Eu, __________________________________________, portador do CRC nº 

_____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no RG nº _________e no CPF 

nº__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, 

_____________   Cidade, ________________Telefone    (xx)xxx), e-mail_______________; 

AUTORIZO expressamente a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a indicar meu nome como Responsável Técnico e/ou 

incluir-me na equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos serviços objeto da licitação ora em 

referência, caso a mesma seja contratada. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2023. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

Nome Completo 

CRC Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Este volume do edital na modalidade Tomada de Preço 003/2023, possui 30 (trinta) folhas, 

incluindo esta, numericamente ordenadas. 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, 

Estado do Maranhão, em 01 de março de 2023. 

Franciel Pessoa da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO 

Secretário Municipal 


