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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 027/2021 - CPL/PMAB/AL. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDO NAS RUAS 
ENOQUE GOMES, GRACILIANO RAMOS, VER. HÉLIO 
COSTA, LUIZ GONZAGA DA SILVA, MAJOR FRANCISCO 
CASADO, RUA PROJETADA 1 E II SITUADAS NA ZONA 
URBANA DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/AL. 



ESTADO DE ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Água Branca, CNPJ N° 12.350.153/0001-48 

Rua Cônego Nicodemos, 17, Centro, Agua Branca/AL - CEP: 57.490-000 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2021 

Processo Administrativo n° 11160027/2021 JPg. 

O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/AL por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 
BRANCA, por intermédio de seu Pregoeiro designado pela Portaria n0 010, de 01 de janeiro de 
2021, sediada à Rua Cônego Nicodemos, 17, Centro - Agua Branca/AL, CEP: 57490-000 - 
Agua Branca/AL, CNPJ n° 12.350.15310001-48, comunica aos interessados que estará 
realizando licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, através do site www.bnc.org.br, em conformidade com as disposições da Lei n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto n° 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 147/14, Decreto Federal n° 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 1993 e 
suas alterações, bem como as condições a seguir estabelecidas. 

A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá, conforme abaixo: 

Local Portal Bolsa Nacional de Compras - BNC www bnc orq br 

Início do acolhimento das propostas: a partir do dia: 25/11/2021 às 10:00h 

Limite para acolhimento das propostas: às 08:00h do dia 07/12/2021 

Abertura das Propostas: às 09:00h do dia 07/12/2021 

Início da sessão de disputa: às 10:00h do dia 07/12/2021 

Referência de tempo horário de Brasília 

LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital completo será 
disponibilizado para consulta e cópia na internet no endereço: Bolsa Nacional de Compras - 
BNC www.bnc.orq.br  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDO NAS RUAS ENOQUE GOMES, GRACILIANO 
RAMOS, VER. HÉLIO COSTA, LUIZ GONZAGA DA SILVA, MAJOR FRANCISCO CASADO, 
RUA PROJETADA 1 E II SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA 
BRANCA/AL, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital 
e seus anexos. 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências 
contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2.0 DO CREDENCIAMENTO 

2.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão. 
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 
2.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

3.0 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

3.1. Poderão participar do Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular. 
3.1.1. No sistema BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (www.bnc.org.br) foram 
cadastrados itens com a participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte 
enquadradas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007, na descrição do lote no BNC - BOLSA 
NACIONAL DE COMPRAS (www.bnc.org.br) constam a exclusividade da participação do item 
04 ao item 22, item 24, item 26 ao item 30, item 32 ao item 38, item 40 ao item 47, item 50 ao 
item 63, item 66 ao item 77, item 79, 81 e 82. 
3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, nos limites previstos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006. 
3.3. 	Não poderão participar desta licitação os interessados: 
3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
3.3.2. que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s); 
3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 91  da Lei n° 8.666, de 1993; 
3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 
3.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
3.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP atuando nessa condição 
(Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenario) 
3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo próprio do 
sistema eletrônico, as seguintes declarações: 
3.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 30  da Lei Complementar n° 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
3.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
3.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
3.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
3.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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3.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 10  e no inciso III do art. 50  da 
Constituição Federal; 
3.4.7. que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de 
funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei n°8.213, de 1991. 
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e no Edital. 
3.6. Não poderá participar do presente certame cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 
11.488, de 2007. 

4.0 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
4.2. O envio da proposta acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1° da LO n° 123, de 2006. 
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
4.5. Ate a abertura da sessão publica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, 
4.6. Não será estabelecida nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso publico após o 
encerramento do envio de lances. 

5.0 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
5.1.1. Valor unitário e total 
5.1.2. Marca; 
5.1.3. Fabricante; 
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência. 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens/serviços. 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode 
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa Contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6.0 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÕES DE LANCES 

6.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados no Edital. 
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.-
6.2.1. 

eferência:
6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
6.5. 	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário ou total; 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta, deverá ser de R$ 100,00 (CEM REAIS). 
6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a vinte 20) segundos, sob pena 
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto", 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
6.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
6.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
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6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro; 
6.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 
6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte 
e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no chat. 
6.20. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido no Edital 
e seus anexos. 
6.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LO n° 
123, de 2006. 
6.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
6.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 
6.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
6.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto. 
6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 30, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
6.28.1. no país; 
6.28.2. por empresas brasileiras; 
6.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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6.28.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
no Edital. 
6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
6.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados. 
6.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

7. 	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1 O Pregoeiro terá acesso à Proposta e Documentação previamente anexadas ao sistema 
somente após a RODADA DE LANCES, e examinará a proposta classificada em primeiro lugar, 
quanto à compatibilidade de preço em relação ao estimado para contratação, que deverá conter 
os documentos a seguir em 01 (uma) via: 
7.2. Carta Proposta redigida em língua portuguesa e datilografada ou digitada em papel 
timbrado ou em formulário contínuo, escrita com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 
em lugar essencial, com todas as suas folhas rubricadas e a última assinada pelo representante 
legal e pelo Responsável Técnico da licitante, indicando, no mínimo, o seguinte: 
a) Descrição do objeto. 
b) Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 
apresentação. 
c) Prazo de execução: 60 (SESSENTA) dias. 
d) Valor total dos serviços em moeda corrente nacional. 
e) Forma de pagamento. De acordo com o cronograma de execução/boletim de medição. 
7.3. Orçamento detalhado das obras e/ou serviços apresentados com duas casas decimais 
após a vírgula em planilha, com quantitativos, custos unitários, parciais e totais dos serviços 
especificados, datados, carimbados e assinados pelo responsável técnico da empresa na 
última folha, onde conste o valor global da obra e/ou serviço, e rubricado em todo o restante 
das folhas. 
7.4. A apresentação da Proposta de Preços pressupõe completo conhecimento por parte da 
licitante das condições estabelecidas neste Edital, assim como todas as condições que serão 
encontradas no canteiro de obras. 
7.5. As quantidades e unidades constantes da Proposta de Preços não poderão exceder as 
apresentadas na planilha orçamentária elaborada pela Prefeitura Municipal de Agua Branca 
AL. 
7.6. A Proposta de preço apresentada na sessão de Licitação deverá conter a planilha de 
composição de preços unitários de todos os itens do Anexo 1 do Edital, serviços, B.D.I. 
(Benefício de Despesas Indiretas) e Encargos Sociais (ES), obrigatoriamente, em obediência a 
súmula 258 Tribunal de Contas da União - TCU. 
7.7. A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar as composições de preços unitários dos serviços, 
B.D.I. (Benefício de Despesas Indiretas) e Encargos Sociais (ES), objeto desta licitação, 
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observando a cotação de mão de obra dos serviços compatível com o Salário Mínimo vigente 
no País. 
7.8. A simples referência "CONFORME EDITAL" ou menção similar não dá a necessária 
segurança à Administração de que o "EDITAL" citado seja o mesmo do objeto da presente 
licitação. Caso a proposta inserida no sistema deixe dúvidas quanto ao objeto ofertado será 
desclassificada. 
7.9. Não serão admitidas retificações ou alterações de especificações nas propostas 
apresentadas. 
7.10. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos, de pessoas físicas ou jurídicas, para 
orientar sua decisão. 
7.11. Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
edital. 
7.12. Após a análise das Propostas de Preços, serão desclassificadas, com base nos Artigos 
40, inciso X, e 48, incisos 1 e II, da Lei n° 8.666/93, as Propostas que: 
a) Apresentarem preço global superior ao orçamento estimado para os serviços pelo órgão 
requisitante da licitação ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do(s) objeto(s) deste Edital. Consideram-se 
manifestamente inexequíveis os preços e/ou Propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 1) Média aritmética dos valores das 
Propostas cujo valor seja superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela PMAB e 
2) Valor orçado pela PMAB. 
b) O cálculo de exequibilidade apresentado acima será calculado ao final da rodada de lances. 
c) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na Planilha Orçamentária 
elaborada pela Prefeitura Municipal de Agua Branca AL. Excepcionalmente, em condições 
especiais, devidamente justificadas em Relatório Técnico circunstanciado, aprovado pela 
autoridade competente, poderão os custos unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os 
respectivos custos previstos na referida Planilha Orçamentária; 
d) Não atenderem às exigências contidas neste certame. 
e) Apresentarem qualquer identificação, inclusive nas propriedades dos documentos anexados 
em formatação word ou pdf. 
7.13 - O julgamento das Propostas de Preços será feito pelo critério do menor preço ofertado. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
8.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 
8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
8.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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8.1 .2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
8.1 .2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
8.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 
8.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
8.1.5. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 
em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 
8.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação. 
8.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
8.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
8.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos do Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

8.8. 	Habilitação jurídica: 
8.8.2 Cédula de identidade; 
8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
8.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
8.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
8.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
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8.8.8. Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido 
expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas 
não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor; 

8.9. 	Regularidade fiscal e trabalhista: 
8.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
8.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social; 
8.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
8.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio 
de 1943; 
8.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
8.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
8.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
8.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço por item seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
sob pena de inabilitação. 
8.9.9. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
8.9.10. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
8.9.11. Apresentação de Alvará de funcionamento com validade vigente; 

8.10. Qualificação Econômico-Financeira: 
8.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
8.10.2. Certidão negativa de ações cíveis de 2 a instância expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
8.10.3. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na forma 
da Lei, já exigíveis, certificados por contabilista registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade competente (com firma reconhecida em Cartório e Declaração de Habilitação 
Profissional - DHP), contendo Termo de Abertura, Encerramento e Registro (Chancela) na 
Junta Comercial, extraídos do livro Diário, comprovando a boa situação financeira da licitante, 
podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses 
da data de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios. 
8.10.3.1. Será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro; 
8.10.3.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 
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8.10.3.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
8.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 
a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
Ativo Total 

SG= 

	

	  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC = 	  

Passivo Circulante 

8.10.5 A não apresentação das demonstrações contábeis ou apresentadas em afronta as 
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC's do Conselho Federal de Contabilidade acarretará 
a inabilitação da licitante. 

8.11. Qualificação Técnica: 
a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 
previstas no Projeto Básico, em plena validade; 
b) Quanto à Capacidade Técnico-Operacional: Quanto à capacitação técnico-operacional: 
apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 
execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características técnicas 
semelhantes, com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância 
e valor significativo do objeto da licitação. 
c) Quando à Capacitação Técnico-Profissional: comprovação mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos 
termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 
equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos 
serviços a licitante executou serviços de características técnicas similares às do objeto licitado, 
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação 
d) Os Responsáveis Técnicos e/ou Membros da Equipe Técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 
entendendo-se como tal, para fins deste certame: 
dl) Contrato Social da licitante, em que conste o profissional como sócio; ou 
d.2) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Prestação de 
Serviços, devidamente assinado pelas partes; ou 
d.3) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, 
acompanhada da anuência do profissional; ou 
d.4) No caso de empresa individual, sócio ou proprietário da empresa por intermédio da 
apresentação do Registro Comercial; ou 
d.5) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; 
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e) No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 
f) Quando solicitadas, as licitantes deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões 
de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as 
obras e serviços de engenharia. 
g) Para fins de comprovação das alíneas "d" e e", acima elencadas, deverão constar 
documentos comprobatórios de qualificação técnica profissional e operacional de, no mínimo, 
serviços mais significativos do objeto da licitação, conforme indicado no Termo de Referência, 
sob pena de desclassificação, sendo estes: 
h) Os quantitativos podem ser apresentados em CAT'S (certidão de acervo técnico), com pelo 

a 	menos 50% (cinquenta por cento) da do quadro a seguir: 

DESCRIÇÃO - UND QUANT. 50% 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, 	 ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/201 6 

M2  1.142,44 571,22 

PAVIMENTO 	EM 	PARALELEPIPEDO 	SOBRE 
COLCHAO 	DE 	AREIA 	REJUNTADO 	COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 

2 M 950,68 475,34 

EXECUÇÃO 	DE 	SARJETA 	DE 	CONCRETO 
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF  06/2016 

M2 1.268,58 634,29 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal; 
9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 
9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 	 - 
9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor total em algarismos e por extenso. 
9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
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9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto do Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
9.5. A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à 
proposta de outro licitante. 
9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 
o prazo de, no mínimo, trinta minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

- 	recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 
por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
10.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso: sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação; 
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante no Edital. 

11.0 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
11 .1 .1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LO n° 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
11.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sistema 
Eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12.0 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

13. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução das 
obras e/ou serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos 
estabelecidos nos documentos da licitação em especial no Cronograma Físico-Financeiro. 
13.2 Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, conforme as medições feitas em 
cada período, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATANTE, por 
meio desta, em moeda legal e corrente no País, por meio de ordem bancária em parcelas 
compatíveis com o referido cronograma, contra a efetiva execução dos serviços e apresentação 
de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em 
consonância com o Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios 
- SIAFEM, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

- Notas Fiscais de Serviços/Fatura; 
II - Cópias das Guias da Previdência Social - GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço - FGTS, devidamente quitado, do mês da última competência vencida; 
III - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, 
FGTS, conforme dispõe o Art. 29, III, da Lei n° 8.666/93 e o Tribunal de Contas da União 
(Decisão 705/94 - Plenário); 
IV - Outros documentos relativos à prova de cumprimento dos encargos previdenciários e 
trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipóteses em que a Administração houver por 
necessário ou conveniente exigi-los. 
13.3. A CONTRATADA poderá apresentar à CONTRATANTE para pagamento, fatura ou 
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela 
CONTRATANTE durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, 
preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e 
a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 20 
(vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou 
agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 
150  (décimo quinto) dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será processada 
como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos. 
13.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sendo que a referida obrigação pendente poderá 
ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se, então, apenas o 
saldo, se houver. 
13.5. Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos 
mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, 
conforme legislação. 
13.6. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA terá direito à percepção de juros à taxa 
de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata dia. Não haverá atualização monetária em 
decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano. 
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13.7. Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta 
vencedora poderão ser reajustados segundo Índice Nacional da Construção Civil - INCC, a 
cada período anual. 
20.8. A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART ou RTT expedida pelo 
CREA da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro 
do contrato naquele Conselho. 
13.9. A inadimplência do Contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, conforme prescreve o Art.71, §10  da Lei 
n° 8.666/93, o entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da Súmula 331 
do TST ficando condicionado à verificação caso a caso. 
13.10. O Contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa 
causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, 
inclusive àquelas atinentes à segurança e saúde do trabalho. 
13.10.1 Serviços Extras: 
a) Os serviços extras por ventura existentes serão pagos na proporção que forem sendo 
executados, cujos preços unitários serão iguais aos preços da proposta da empresa 
vencedora; 
b) Caso haja serviços extras, não previstos na proposta vencedora, estes serão fixados 
mediante acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 65, §10, da 
Lei n° 8.666/93. 
13.11. Respeitando seguinte Dotação Orçamentária: 

Os Recursos Financeiros são oriundos do Convênio n° 830467/2016 e n° da Proposta n° 
0115976/2016 e da seguinte dotação orçamentária: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 2.0900.0990 
Dotação Orçamentária: 15.451 .0005.1016 - Construção e recuperação de calçamento e/ou 
Pav. Asfáltica. 
Elemento de Despesa: 449051000000 - 21000000 — Obras e Instalações; 

14. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1. O julgamento das Propostas de Preços será feito pelo critério do menor preço. 
14.2. Na condução e julgamento deste certame é vedado o uso de qualquer elemento, critério 
ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir 
qualquer dos princípios ou o julgamento equitativo da licitação. 
14.3. Se a Proposta de Preço não for aceitável por não atender as exigências legais e constante 
neste Edital, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, garantindo sempre que possível, a análise de 03 (três) propostas, 
ficando as demais a serem analisadas e classificadas oportunamente, em caso de 
necessidade, segundo decreto 19.217/19 da PMT. 
14.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagens não estabelecida neste Edital, inclusive 
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes. Bem como não se admitirá Proposta de Preços que apresente preços 
unitários, parciais, totais ou global simbólicos, irrisórios, de valor zero, excessivo ou 
manifestamente inexequíveis. 
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14.5. Se houver divergência de preço entre o mesmo serviço, de mesmo código, na composição 
sintética, a Comissão considerará o menor valor, exceto quando justificado por documentação. 
14.6. As Propostas de Preços devem atender aos requisitos do Edital de Licitação e seus 
Anexos e serão verificadas quanto a erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma: 
a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o 
valor por extenso; 
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado mantendo-se o preço unitário, a quantidade e corrigindo-se o produto da 
multiplicação; 
c) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a 
soma; 
d) Erro de lançamento de quantitativos na planilha orçamentária será corrigido 
utilizando-se os quantitativos constantes do projeto básico e das planilhas que acompanham 
o Edital de Licitação, mantendo-se todos os demais fatores multiplicadores, de soma ou 
quaisquer outros; 
e) Erro de lançamento da composição de Preço Unitário na Planilha Orçamentária: 
prevalecerá o menor valor ofertado. 
e.1) Caso o menor valor seja o da composição analítica, este substituirá o valor constante na 
planilha sintética. Do contrário, a Comissão realizará diligência para fins de comprovação do 
menor valor ofertado pela licitante, não configurando inclusão de nova documentação. 
14.6.1 O método de Pareto poderá ser utilizado no processo de avaliação dos itens quando a 
licitação se tratar de obra de grande porte, que exija a elaboração de planilhas de custos cujo 
detalhamento envolva a discriminação de centenas de itens, com o objetivo de otimizar e 
conferir celeridade ao trâmite do processo. 
14.6.2. Erros no preenchimento da planilha de formação de preço da licitante não constituem 
motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada 
sem a necessidade de majoração do preço ofertado. 
14.6.3. A critério do Pregoeiro poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 
resultem prejuízo para o entendimento das Propostas de Preços. 
14.7. Em relação às composições de Preço Unitário (Composição Analítica): 
14.7.1. Deverá ser apresentada com todos os insumos (material, mão de obra, equipamentos 
e serviços) conforme o da Prefeitura. Não será aceita a Supressão e/ou modificação de 
INSUMOS na composição analítica, sob pena de desclassificação da proposta. 
14.7.2. Não será admitida a alteração das quantidades dos insumos previstos na planilha de 
orçamento, ressalvado mão de obra e quantidades modificadas de acordo com o item 10.8.3. 
sob pena de desclassificação da proposta. 
14.7.3. Somente no que se refere aos materiais e às instalações de sua propriedade, poderá a 
licitante declarar que renuncia à parcela ou à totalidade da remuneração respectiva, de acordo 
com o disposto no § 30  do artigo 44 da Lei Federal n.8.666/93 e suas alterações, caso em que 
deverá ser discriminado o tipo de material, a quantidade, o preço e o local onde se encontra 
estocada. 
14.7.4. Caso a empresa apresente valores diferentes para o mesmo insumo será feita Diligência 
para adequação do menor valor 
14.8. Os itens Administração Local, Mobilização e Desmobilização, não poderão ter seus 
quantitativos alterados, sendo corrigidos por erro de quantitativo pela Comissão de Licitação. 
14.9. Se a licitante não aceitar as correções feitas nos termos supracitados, sua Proposta de 
Preços será rejeitada e desclassificada. 
14.10. Após a análise das Propostas de Preços, serão desclassificadas, com base nos Artigos 
40, inciso X, e 48, incisos 1 e II, da Lei n° 8.666/93, as propostas que: 
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a) Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na Planilha Orçamentária 
utilizada pela Prefeitura Municipal de Água Branca/AL. Excepcionalmente, em condições 
especiais, devidamente justificadas em Relatório Técnico circunstanciado, aprovado pela 
autoridade competente, poderão os custos unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os 
respectivos custos previstos na referida Planilha Orçamentária; 
b) Não atenderem às exigências contidas neste certame; 
c) Contiverem vício insanável ou ilegalidade; 
d) Não apresentarem as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 
e) Apresentarem, na composição de seus preços: 
e.1) Taxa de Encargos Sociais ou taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - B.D.I. 
inverossímil; 
e.2) Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 
unidade dos serviços. 
f) Apresentarem preço global superior ao orçamento estimado para os serviços pelo órgão 
requisitante da licitação ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do(s) objeto(s) deste Edital. 
14.10.1. Consideram-se manifestamente inexequíveis os preços e/ou propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das Propostas cujo valor seja superior a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela PMAB e 
b) Valor orçado pela PMAB. 
14.10.2. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ l e 21  da 
Lei n°8.666, de 1993. 
14.11.2.1.0 critério definido no art. 48, II, § 10, alíneas "a" e "b", da Lei Federal n°8.666/1993 
conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar 
à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta. 
14.10.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares sobre a consistência do preço unitário de um 
ou mais itens da proposta de preços, poderão ser efetuadas Diligências, na forma do § 3°  do 
artigo 43 da Lei n° 8.666 de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, 
sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta, fixando prazo de 02 (dois) dias úteis, para que a licitante comprove 
a viabilidade dos preços ofertados através de documentação, sob pena de desclassificação. 
14.10.3.1. Nas licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, cuja modalidade 
estabelecida for Pregão, a análise de inexequibilidade das propostas deve ser feita após a fase 
de lances. 
14.11. Erros no preenchimento da planilha de formação de preço da licitante não constituem 
motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada 
sem a necessidade de majoração do preço ofertado. 
14.12. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto 
ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos 
originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, 
desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 
14.13. A demonstração da viabilidade dos preços ofertados deverá ser acompanhada, pelo 
menos, dos seguintes documentos e informações: número, mês e ano da publicação 
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especializada pesquisada, de onde foram extraídos os preços dos produtos e da mão-de-obra 
bem como, em cada item, o número da respectiva página, juntamente com a cópia da mesma; 
14.14. Quando se tratar de preços pesquisados no mercado, a licitante encaminhará os 
documentos comprobatórios da pesquisa dos preços de mão de obra e apresentará declaração 
do fornecedor, comprometendo-se a vender o produto pelo preço constante da sua Proposta 
de Preços. 
14.15. Quando a licitante alegar a propriedade do material e/ou equipamento, comprová-lo-á 
por meio idôneo, ou juntará a respectiva Nota Fiscal-NF, em seu nome. 
14.16. Procedida à classificação e constatando empate entre duas ou mais Propostas de 
Preços, e não for o caso de utilização da preferência de ME OU EPP, o desempate far-se-á 
assegurando preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
a) produzidos no País; 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País. 
d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
14.16.1. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha da 
licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 
convocados em horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, e caso não compareçam todos os 
convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências. 
14.17. Havendo dúvida sobre a consistência do preço unitário de um ou mais itens da proposta 
de preços, a Comissão de Licitação realizará diligência, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis, 
para que a licitante comprove a viabilidade dos preços ofertados através de documentação, sob 
pena de desclassificação. 
14.18. Após a apresentação e julgamento das eventuais impugnações e/ou recursos referentes 
à análise e julgamento das propostas apresentadas, o Pregoeiro publicará ATA de Sessão 
Pública emitida pelo sistema licitações-e do Banco do Brasil, para que seja exercido ato de 
controle final e Homologação pela Autoridade Superior competente. 

15.0 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

15.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 
limites previstos no § 10  do artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, podendo a supressão exceder tal 
limite, nos termos do § 21, inciso II do mesmo artigo. 

16.0 DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

16.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão 
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93. 
16.2 A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do Contrato será 
calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do 
órgão contratante, observando os seguintes percentuais: 
a). de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 
(quinze) dias; e 
b). de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 160  (décimo sexto) dia, 
até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e 
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c). 	de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 310  (trigésimo primeiro) dia, até o 
limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o Contrato 
correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 

16.3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando 
a Contratada: 
a) Prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalização da 
CONTRATANTE, no cumprimento de suas atividades; 
b) Desatender às determinações da fiscalização da CONTRATANTE; e 
c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração 
cometida. 
16.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a 
Contratada: 
a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas 
expensas; 
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados; 
c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, 
dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da 
obrigação da Contratada em reparar os danos causados. 
16.5 ADVERTÊNCIA 
a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 
a.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde 
que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Água Branca AL, independentemente da 
aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo; 
a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende 
o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 
a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 
das atividades da CONTRATANTE, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções 
de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 
16.6 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO 
a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Água Branca AL pode 
ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o 
procedimento licitatório ou a execução do Contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação; 
b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município 
de Água Branca AL nos seguintes prazos e situações: 
b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 
b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que 
tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Água Branca AL; 
b.1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da 
sanção de advertência. 
b.2) Por 01 (um) ano: 
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b.2.1) Quando a Contratada se recusar a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela 
CONTRATANTE. 
b.3) Por 	02 	(dois) 	anos, 	quando 	a 	Contratada: 
b.3.1) Não concluir os serviços contratados; 
b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com o Termo de Referência ou com qualquer outra 
irregularidade, contrariando o disposto no Edital de licitação, não efetuando sua substituição ou 
correção no prazo determinado pela CONTRATANTE; 
b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de 
Água Branca AL, ensejando a rescisão do Contrato ou frustração do processo licitatório; 
b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de 
Água Branca AL, em virtude de atos ilícitos praticados; 
b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução do 
Contrato, sem anuência prévia da CONTRATANTE. 
b.4) Por 05 (cinco) anos, quando a Contratada: 
b.4.1) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação; 
b.4.2) Praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
b.4.3) Receber qualquer das multas previstas e não efetuar o pagamento. 

17.0 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A PMAB 

a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo 
acompanhamento da execução contratual] ao Secretário da CONTRATANTE se constatada 
a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Água Branca AL, 
evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem 
prejuízos ao Município de Água Branca AL ou aplicações sucessivas de outras sanções 
administrativas. 
b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Água Branca 
AL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante o Secretário da CONTRATANTE, depois de ressarcidos os prejuízos e 
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos. 
c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Água Branca AL será 
aplicada à CONTRATADA nos casos em que: 
c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação 
c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Água 
Branca AL, em virtude de atos ilícitos praticados; 
c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução do 
Contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE, em caso de reincidência; 
c.5) apresentar à CONTRATANTE qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em 
parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual; 
c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93. 
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d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e 
terceiro, o licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e 
danos, podendo ainda a CONTRATANTE propor que seja responsabilizada: 
d.1) civilmente, nos termos do Código Civil; 
d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do 
exercício profissional a elas pertinente; 
d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

18.0 DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

18.1. Findo o processo licitatório, a empresa vencedora deverá iniciar o objeto adjudicado, logo 
após o recebimento da Ordem de Serviço (OS). O Contrato terá vigência de 465 (quatrocentos 
e sessenta e cinco) dias, a contar de sua assinatura, que corresponde à soma do Prazo de 
Execução (360 dias) das obras e/ou serviços; mais o Prazo para Recebimento Provisório das 
obras e/ou serviços (15 dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA); mais o 
Prazo para Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços (90 dias contados do recebimento 
provisório). 
18.2. A adjudicatária deverá manter durante a execução do Contrato todas as condições de 
habilitação há época da licitação. 
18.3. Caso a licitante vencedora não execute os serviços objeto da licitação ou não assine o 
Contrato no prazo estabelecido, reserva-se a CONTRATANTE, o direito de convocar as 
licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a 
licitação, independentemente das sanções previstas. 
18.4. Até a assinatura do Contrato, a Proposta de Preços da licitante vencedora poderá ser 
desclassificada se a Administração Municipal tiver conhecimento de fato desabonador à sua 
habilitação, conhecido após o julgamento. 
18.5. O Contrato a ser firmado, poderá ser rescindido a qualquer tempo independentemente de 
notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos 
Arts. 77 e 78, na forma do Art. 79, da Lei n° 8.666/93. 

19. DO TERMO DO CONTRATO 
19.1. Após a homologação da licitação, caso seja realizada a contratação, será firmado Termo 
de Contrato. 
19.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
19.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
19.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
19.5. O prazo de vigência da contratação é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar 
da data da assinatura do contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §50,  da Lei n° 
8.666/93. 
19.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outra licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 



ESTADO DE ALAGOAS 
Prefeitura Municipal de Água Branca, CNPJ N° 12.350.153/0001-48 

Rua Cônego Nicodemos, 17, Centro, Água Branca/AL - CEP: 57.490-000 

PREFEITURA MUNICIPA 
DE ÁGUA BRANCA  - AL 

á 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

20.0 DA(S) GARANTIA(S) DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

20.1. A licitante vencedora prestará no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a homologação do 
objeto do certame, Garantia de Execução Contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do 
valor do Contrato, numa das seguintes modalidades: seguro garantia, fiança bancária, caução 
em dinheiro ou em títulos da dívida pública. 
20.2. Caso haja alteração de prazo do Contrato, a CONTRATADA se obriga a renovar a Caução 
de Garantia Integral do Contrato pelo mesmo período da alteração contratual observando as 
mesmas modalidades. 
20.3. Caso a licitante vencedora preste garantia por meio de fiança bancária deverá utilizar o 
modelo constante do ANEXO III. 
20.4. O depósito da garantia referente à caução em dinheiro deverá ser feito em favor da 
Prefeitura Municipal de Agua Branca AL na conta corrente n° xxxxxx-x, agência n° xxxxxx-x, do 
Banco do Brasil, antes da assinatura do Contrato. 
20.5. O depósito da garantia de execução contratual deverá ser entregue conforme instruções 
da entidade que originou o pedido da licitação. 
20.6. As demais regras a respeito da garantia estão dispostas no Termo do Contrato. 

21.0 DO REAJUSTE 

21.1. Os preços contratuais propostos serão irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano a contar 
da data de apresentação das propostas de Preços, conforme a Lei n° 10.192/2001. 
21.2. O reajustamento somente será admitido se, após prorrogação, a vigência do ajuste for 
superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do artigo 20  da Lei n°10.192/2001, ou 
seja, nos contratos de prazo inferior a um ano. 
21.3. Caso o período de execução do contrato exceda a um ano, contado a partir da data de 
apresentação das propostas na licitação, os preços serão reajustados, pela variação de Índices 
Nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e publicados na seção de Indices 
Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV; 
21.4. O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o índice Nacional de Custo da 
Construção - INCC, Serviços de Engenharia, Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômica. 
21.5. Tendo em vista que o contrato será celebrado no REGIME DE EMPREITADA, conforme 
estabelecido no contrato, a partir do reajustamento dos preços a CONTRATADA passará a 
apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas faturas, sendo uma aos preços 
originais contratados e a segunda composta apenas pelo reajustamento devido, que será 
calculado multiplicando-se o valor da primeira fatura pelo fator de reajuste - F - calculado nos 
termos da fórmula demonstrada no parágrafo precedente. 
21.6. Ocorrendo à hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido no Edital, o Contrato 
decorrente desta Concorrência, se adequará de pronto às condições que vierem a ser 
estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, 
se delas divergentes. 
21.7. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas no Edital e demais anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará 
recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
21.8. Caso a licitante se recuse a executar a obra e/ou serviços propostos ou venha a fazê-lo 
fora das especificações estabelecidas, a CONTRATANTE, poderá, independentemente de 
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qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais licitantes 
na ordem de classificação. 
21.9. Em caso de atraso na execução das obras e/ou serviços atribuível à CONTRATADA, os 
preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no parágrafo precedente, 
obedecendo-se aos seguintes critérios: 
a) Se os índices aumentarem prevalecerá àqueles vigentes nas datas em que a etapa das 
obras e/ou serviços seria realizada de conformidade com o programado no Cronograma 
Físico/Financeiro; 

Se os índices diminuírem prevalecerá àqueles vigentes nas datas em que as obras e/ou 
serviços foram executados. 

22.0 DA SUBCONTRATAÇÃO 

22.1. Não será admitida no edita e no contrato, subcontratar partes do objeto em questão. 

23.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 
23.1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor 
técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos 
serviços e a funcionalidade de seu resultado; 
23.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto 
possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra; 
23.3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas 
condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação deste Termo de 
Referência, bem como as mesmas condições de habilitação; 
23.4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto 
rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem 
em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, seleção, 
contratação e administração de mão de obra necessária à realização dos serviços; 
23.5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização; 
23.6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato; 
23.7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da 
fiscalização, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE quanto aos serviços; 
23.8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com 
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente à CONTRATANTE; 
23.9. Executar o objeto deste Termo de referência de acordo com os projetos e especificações 
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendados pela ABNT. 
23.10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto à necessidade 
e obrigatoriedade de seu uso em serviço; 
23.11. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada. 
23.12. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN ao Município do local de Prestação do Serviço durante toda 
execução do contrato. 
23.13. Empregar, sempre que possível, materiais que visem à economia da manutenção e 
operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a 
utilização de tecnologias e materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis e que reduzam o 
impacto ambiental; 
23.14. Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local para execução, conservação e operação das obras públicas; 
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23.15. Usar, obrigatoriamente, agregados reciclados nas obras e serviços de engenharia, 
sempre que existir a oferta desses agregados, capacidade de suprimento e custo inferior em 
relação aos agregados naturais. 
§ 10  - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução objeto deste termo de 
referência, sujeita à fiscalização da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do 
quadro da própria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este 
fim 
§ 20 - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA à elaboração de 
detalhamentos dos projetos e à realização de atividades específicas. Nos casos em que a 
CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá 
recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal. 

24.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• 24.1 A CONTRATANTE se obriga a: 
1) Disponibilizar o local das obras, quando for o caso; 
2) Aprovar as medições em tempo hábil; 
3) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA 
4) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
5) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados 
na execução do contrato; 
6) Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, 
utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação; 
7) Aplicar penalidades, conforme o caso. 

25.0 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TÉCNICO 

25.1. Os critérios de fiscalização e de controle técnico estão previstos no Termo de 
Referência. 

26.0 DA RESCISÃO 
26.1. As hipóteses de rescisão do termo contratual, bem como a disciplina aplicável em tais 
casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da 
Lei n. 8.666, de 1993. 

27.0 DOS PRAZOS E CONDIÇÕES 

27.1. O prazo previsto para execução das obras e/ou serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado mediante solicitação 
expressa, devidamente justificada e aceito pela CONTRATANTE, nos termos da Lei n° 8.666/93 
e suas alterações. 
27.2. O Contrato terá vigência 06 (seis) meses a contar da data da sua assinatura, o qual 
corresponde à soma do Prazo de Execução 60 (sessenta dias) das obras e/ou serviços. 
27.3. Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e 
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o 
disposto no § 1° do artigo 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por 
escrito e devidamente aprovado pela CONTRATANTE. 
27.4. O Departamento competente emitirá a Ordem de Serviço em 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento do Contrato assinado. 
27.5. A CONTRATADA terá 03 (três) dias úteis para receber a Ordem de Serviço e iniciar o 
objeto do Contrato. 
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28.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

28.1. Caso não haja expediente, ou ocorra qualquer fato superveniente que impeça a abertura 
do certame na data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, desde que 
não haja comunicação em contrário do pregoeiro 
28.2. E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
28.3. Fica assegurado ao Pregoeiro ou Autoridade superior, sem que caiba às licitantes 
qualquer tipo de reclamação ou indenização, o direito de: 
a) Adiar a data de abertura das Propostas de Preços, dando conhecimento aos 
interessados, notificando-se, por escrito, às licitantes que já tenham retirado o Edital, com a 
antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da licitação. 
a) Alterar as condições deste Edital, do Projeto Básico ou qualquer documento pertinente a esta 
licitação, fixando novo prazo para a abertura das Propostas de Preços, a contar da publicação 
das alterações 
b) Anular ou revogar, a presente licitação, a qualquer tempo, em face de razões de interesse 
público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
28.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
28.5. Após apresentação da Proposta de Preços, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 
28.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Somente se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente. 
28.7. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração Municipal, a finalidade e a segurança da contratação. 
28.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará no direito à contratação. 
28.9. Qualquer modificação no Edital deverá ser divulgada pela mesma forma que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Propostas de Preços. 
28.10. Caso existam divergências entre o Edital e os Anexos que o integram, prevalecem os 
termos do Edital. 
28.11. A participação nesta licitação implicará aceitação integral e irretratável das normas do 
Edital e do Projeto Executivo, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, 
ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
28.12. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
28.13. A participação nesta licitação implicará aceitação integral e irretratável das normas do 
Edital e do Projeto Executivo, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, 
ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
28.14. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o desta Cidade de Água 
Branca AL. 
28.15. Caso existem divergências entre o Edital e os Anexos que o integram, prevalecem os 
termos do Edital. 
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28.16. Este Edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis no sítio do Banco 
do Brasil (www.licitacoes-e. com. br). 
28.17. O Pregoeiro não se responsabilizará pelos Editais, possíveis planilhas, formulários e 
demais informações, obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do disposto no 
subitem anterior. 
28.18. E facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo da licitação, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 

Água Branca AL, xx de xxxxxx de 2021. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Pregoeiro 

  

    

 

ANEXO II: DECLARAÇÃO (Modelo) 

 

  

    

(Em papel timbrado da empresa) 
PREGÃO ELETRÔNICO N° XXXXI2021 
(Local e Data) 

  

Atendendo as exigências da Concorrência em epígrafe, declaramos expressamente que: 

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições 
dessa licitação expressas no Edital e todos os seus Anexos 	j f 	f 

2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos 
de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos 
descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão Federal, Estadual, 
Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água. 

3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais, não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Água Branca AL, nem da 
empresa CONTRATANTE ou outro órgão ou entidade a ela vinculada. 

4.Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 

5. Não possuir, no quadro pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXII1 do 
art. 70  da Constituição Federal de 1988. 
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6.Cumprir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das 
Leis do Trabalho, da Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposições 
acerca da matéria. 

7. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data da sua apresentação e abertura. 

Atenciosamente, 
Assinatura do Representante Legal 

Nome: 
Cargo: 
CPF(MF) no 

ANEXO III - Garantia de Execução Contratual (modelo) 

À (Contratante) 

CONSIDERANDO que (nome da CONTRATADA), doravante denominada 
"CONTRATADA", compromete-se, conforme Contrato n°. 	IXX, datado de 	de 
	de XX -, a executar as obras (breve descrição das obras) nele descritos; 

CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA deverá 
apresentar comprovante de Garantia de Execução Contratual no valor especificado no 
Contrato; e 

CONSIDERANDO que concordamos em dar esta garantia da CONTRATADA. 

DECLARAMOS nossa condição de fiador, sem benefício de ordem, em 
conformidade com o disposto nos artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Código Civil Brasileiro e dos 
artigos 261 e 262 do Código Comercial, perante (qualificar a CONTRATANTE), pela 
CONTRATADA, até a soma de (valor da garantia em algarismos e por extenso), 
comprometendo-nos pelo presente documento a pagar, mediante solicitação da 
CONTRATANTE, por escrito, declarando a inadimplência da CONTRATADA, com 
cumprimento de suas obrigações contratuais, e sem contraditar a quantia, até o limite de 
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(valor da garantia), como acima mencionado, dispensada a apresentação de provas ou 
razões quanto ao valor especificado na sua solicitação. 

ATESTAMOS que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada, 
satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais 
resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários 
devidamente autorizados à prática deste ato. 

Esta garantia terá validade até 30 (trinta) dias após a vigência do Contrato, 
conforme as condições estabelecidas. 
(Local e Data) 
(Assinatura do representante do Banco) 
(Testemunha) 
(Chancela) 

MINUTA DO CONTRATO 

MINUTA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE DESTINADA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE 	, QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ÁGUA BRANCA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXX 

Pelo presente instrumento público de contrato administrativo de CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDO NAS RUAS ENOQUE GOMES, GRACILIANO 
RAMOS, VER. HÉLIO COSTA, LUIZ GONZAGA DA SILVA, MAJOR FRANCISCO CASADO, 
RUA PROJETADA 1 E II SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA 
BRANCA/AL, na melhor forma do direito, como CONTRATANTE a Prefeitura Municipal de 
Agua Branca— AL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.350.153/0001-48, situada à Rua Conego Nicodemos, n°17 - Centro —Água Branca, neste 
Ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, Exmo. Sr. XXXXXXXX, brasileiro, 
casado, XXXXXX, residente e domiciliado no município de água branca, com CPF/MF sob o 
n° XXXXXXXXXX, e como CONTRATADA a empresa XXXXXXXXXXXX, situada à 
XXXXXXXXX,XXXXXX - Bairro - Cidade - UF, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXX, 
neste Ato representado pelo Sr XXXXXXXX , XXXXXX, XXXXXX, residente e domiciliado à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n° XX, XX, inscrito no CPF/MF sob o n° XXXXXXXXX e RG 
n° XXXXXXX- SSP/UF têm, entre si, acordados os termos deste Contrato, objeto da Tomada 
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de Preços n° 04/2018 consoante consta do Processo Licitatório, sujeitando-se as partes à Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NORMAS APLICÁVEIS 

O presente CONTRATO reger-se-á por toda legislação aplicável à espécie, 
especialmente a Lei Federal n° 8.666, de 21 .06.93 e alterações, além das demais disposições 
legais aplicáveis e do disposto na Proposta Comercial cujas normas a CONTRATADA proclama 
conhecer e concorda sujeitarem-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras 
decorrentes, mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto desta é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALALEPIPEDO NAS RUAS ENOQUE GOMES, GRACILIANO RAMOS, VER. HÉLIO 
COSTA, LUIZ GONZAGA DA SILVA, MAJOR FRANCISCO CASADO, RUA PROJETADA 1 
E II SITUADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA/AL, conforme 
planilhas e cronogramas anexos. 	 - 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência deste Contrato será de xx (xxxxx) mesés. Prazo de execução é de 
xx (xxxxxxxx) dias. 

• Parágrafo Primeiro - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite 
previsto no art. 57, II, da Lei n° 8666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais 
vantajosa para a CONTRATANTE. 

• Parágrafo Segundo - A inobservância do prazo estipulado neste Contrato ocasionará 
a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, além daquelas previstas na Lei 
Federal n° 8.666, de 21.06.93. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

contrato; 
b) Fornecer à CONTRATADAS documentos, informações e demais elementos que possuir 

pertinentes à execução do presente contrato; 
c) Exercer a fiscalização do contrato, na forma da cláusula oitava; 
d) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 
A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da administração previsto em Lei e incidente 
sobre este contrato, particularmente o de rescisão administrativa previsto nos Arts. 77 a 80 da 
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Lei n° 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo 
diploma legal. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR DO CONTRATO 

Os preços para prestação de serviços do objeto do presente Contrato são os 
apresentados na Proposta assinada pela CONTRATADA, devidamente aprovada pela 
CONTRATANTE, os quais totalizam o valor de RS xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx). 

• Parágrafo primeiro - Os preços retro referidos são finais, não se admitindo qualquer 
acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas com tributos, transportes e demais 
custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 

Parágrafo segundo - Os recursos financeiros são oriundos da seguinte dotação 

o 
	orçamentária: 

SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 2.0900.0990  
Dotação Orçamentária: 15.451.0005.1016 - Construção e recuperação de calçamento e/ou 
Pav. Asfáltica. 
Elemento de Despesa: 449051000000 - 21000000— Obras e Instalações; 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O Pagamento será efetuado até o dia (xx) do mês subsequente, de acordo com a 
medição aprovada pelo engenheiro ou responsável tec. do Município. 

CLÁUSULA OITAVA— DA EXECUÇÃO 
DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 
termos da Proposta de Preços. 

• Parágrafo Primeiro - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um 
0 	funcionário designado pela Prefeitura Municipal de Água Branca - AL 

a) Provisoriamente, após parecer circunstanciado do gestor a que se refere o parágrafo primeiro, 
que deverá ser elaborado no prazo 48 (quarenta e oito) horas após para prestação dos serviços; 

• Parágrafo Primeiro - Se a CONTRATADA não executar as substituições, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação para tanto, a CONTRATANTE, 
se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco daquela, por outras 
empresas, cobrando-lhe os respectivos encargos. 

• Parágrafo Segundo - O representante da CONTRATANTE, sob pena de ser 
responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 
10 (dez) dias, para ratificação. 

• Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, 
obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de 
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suas atividades. 
• Parágrafo Quarto - A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do 

contrato não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter 
fiscalização própria. 

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA é responsável por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 
órgão da Administração. 	 - 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por 
força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei ri0  8.666/93, 
mediante Termo Aditivo. 

Parágrafo único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões até 25% (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme disposto no § 11, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, pela 
inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da 
Lei n° 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie. 

• Parágrafo Primeiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e 
ampla defesa. 

• Parágrafo Segundo - A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 
prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário 
Oficial. 

• Parágrafo Terceiro - Na hipótese de rescisão do contrato, além das demais sanções 
administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de 
créditos, e das perdas e danos que forem apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitam a CONTRATADA, sem prejuízo na 
responsabilidade civil ou criminal que couber assegurado à contraditória e ampla defesa, as 
seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
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b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a 
gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor 
da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), 
conforme preceitua o artigo 87 do Decreto n° 3.149/80; 
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

• Parágrafo Primeiro - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do contratante. 
• Parágrafo Segundo -A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada 

cumulativamente à outra. 
• Parágrafo Terceiro - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 

administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
- 

	

	 • Parágrafo Quarto - A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter 
compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das 
infrações cometidas. 

• Parágrafo Quinto - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o 
prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, sem 
prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da 
aplicação das sanções administrativas. 

• Parágrafo Sexto - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado 
de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 

O CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou 
celebrar, amigavelmente, o seu distrito na forma da lei; a rescisão, por inadimplemento das 
obrigações da CONTRATADA poderá ser declarada unilateralmente depois de garantido o 
devido processo legal, mediante decisão motivada. 

Parágrafo Primeiro - A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos 
os casos em que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão 
seus efeitos a partir da publicação do ato no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando 
superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da 
CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, será cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em 
parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE e sempre mediante 
instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial da União. 
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Parágrafo Único - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do 
cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento 
convocatório e legislação específica. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Água Branca - Al- para dirimir qualquer litígio decorrente 
do presente contrata que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, depois 
de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

Água Branca/AL, XX de XXXXXX)(XX de 2021. 

CONTRATANTE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS:  

1) 	 2) 
Nome: 	 Nome: 
Identidade: 	  Identidade: 
C.P.F. 	 C.P.F. 


