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PROCESSO LICITATORIO N° 083/2022

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 005/2022

a

OBJETO:    Contrataeao    de    empresa    especializada    para    a    prestagao    de    services    de
Pavimentagao em  bloquetes,  drenagem  pluvial  e  sinalizagao viaria  nas  Ruas  Marcelo  Miranda
e  lramar Cardoso no Bairro Vlt6ria;  Rua Jose Ferreira  Neto no Bairro Sao Jose;  Rua Cariolano
Francisco e  Edivaldo  Paulo  no  Bairro Sao  Pedro e  Rua  Mato Grosso  no  Bairro  Portal  do Sol  11,
na cidade de Augustin6pelisITO.

Prezados (as) Senhores (as): Vlsando eventual necessidade de comunicagao direta entre esta
Prefeitura  Municipal,  por  meio  da  Diretoria  Tecnica  de  Licitaeao  e  as  empresas  interessadas
em  participar  da  presente  licitagao,  solicitamos  preencher  e  enviar  os  dados  do  Termo  de
Recebimento de Edital para o Setor ou via e-mail:  Dmauqustin6Dolis@hotmail.com.

0 nao envio dos dados eximira a Administragao de responsabilidade de comunicagao direta de
eventos relacionados ao  procedimento ljcitat6rio,  ressalvada a  obrigatoriedade,  pela  legislagao
de referencia, de sua publica?ao na lmprensa Oficial e/ou em jomal de grande circulagao.

RECIBOAempresa                                           ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o

n.°                                                                    ,  retirou  este  Edital  de  licitagao  e  deseja  ser  informada  de  qualquer

alteragao pelo telefone:                                                            ou  E-mail:Localedata:

ass                             I                    1202:2..'

Nome legivel e Assinatura do Resp.  Legal

Data da Entrega dos Envelopes: 07/06/2022
Local da Entrega dos Envelopes:  Rua Dom Pedro I, 352 -Centro, Augustin6polisITO.
Horario:  08h20min

RUA DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL.: 63  34561232

CEP:  77.960-000 / AUGUSTIN6POLIS -TO
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PROCESSO LICITATORIO N°. 083/2022
EDiTAL DE TOMADA DE pREeos N.O 005/2022
TIPO DE  LICITACAO:  MENOR PRECO GLOBAL

Objeto: Contrataeao de empresa especializada para a prestaeao de servieos de Pavimentaeao
em   bloquetes,   drenagem   pluvial  e  sinalizaeao  viaria  nas  Ruas  Marcelo  Miranda  e  lramar
Cardoso no Bairro Vit6ria; Rua Jose Ferreira Neto no Bairro Sao Jose;  Rua Cariolano Francisco
e Edivaldo Paulo no Bairro Sao Pedro e  Rua Mato Grosso no Bairro Portal do Sol  11,  na cidade
de Augustin6polisITO.

uPREAMBULO

A   Prefeitura   Municipal   de  Augustin6polis,   Estado   do  Tocantins,   pessoa  juridica   de   direito
publico,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°  00.237.206/0001-32,  por  interm6dio  da  Diretoria  T6cnica  de
Licitagao,  atraves da  Comissao  Permanente  de  Licitagao,  instituida  pelo  Decreto  n° 077/2021,
de 04/01/2021, torna publico para o conhecimento dos interessados a abertura do PROCESSO
LICITAT6RIO  N° 083/2022,  na  modalidade TOMADA  DE  PRECOS,  do tipo  MENOR  PRECO
GLOBAL,  sob o  regime de execueao lNDIRETA,  visando a  seleeao e contrataeao de  Pessoa
Juridica  para  a  execueao  dos  servieos  especificados  neste  Edital,  com  a  abertura  da  sessao
pdblica  para  o  julgamento  dos  envelopes  de  documenta?ao  e  proposta  previsto  para  o  dia
07/06/2022,  as  O8h20min,  no  Setor  de  Licitaeao,  localizado  na  Rua  Dom  Pedro  I,  n°  352  -
Centro, Augustin6polisITO.

A  presente  licitagao  sera  regida  pela  Lei  Federal  n°  8.666,  de  21/06/1993  e  suas  alterae6es
posteriores,  pela  Lei  Complementar n°  123,  de  14  de dezembro de  2006  e  Lei  Complementar
n°   147,   de  7  de  Agosto  de  2014,  e  ainda,   pelas  condig6es  e  normas  estabelecidas  pelo
presente Edital.

Este  edital,  bern  como  as  pegas  que  o  integram,  encontram-se  disponiveis  aos  interessados
para consulta  na sala da Comissao  Permanente de  Licitagao do Municipio,  localizada  na sede
da  Prefeitura  de  Augustin6polisITO,  a  Rua  Dom  Pedro  I,  n°  352  -Centro.  Fone:  (63)  3456-
1739,  no horario de O8hoomin as  12hoomin e das  14hoomin as  17hoomin,  de segunda a sexta-
feira,      podendo     ser     adquirido     gratuitamente     junto     ao     Site     Oficial     do     Municipio:
https://auaustinoDolis.to.aov.brf.

•         :nef::Taao96::'r preed+de°tFdodse  |Fapu3:#:S±::::::±±i:_i;jrse&Toetni::i_c=|t°dean°tropres::tepreadztoa:
estipulados no presente edital.

As   despesas   decorrentes   do   presente   processo   ficarao   por   conta   da   seguinte   rubrica
oreamentaria:

ORGAO:  03.09.00 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Servieos;Publicos.
UNIDADE:  03.09.01  -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Servieos Publicos.
26.782.0501.1.038 -Pavimentaeao de Vias Urbanas
4.4.90.51.00 -Obras e lnstalag6es
Fonte de Recursos: 2000 -Transf. de Convenios
CONTRATO DE REPASSE N° 923978/MDR/CAIXA

1.  DO OBJETO:
1.1.   A   presente   licitaeao  tern   por  objeto  a   contrataeao  de  empresa  especializada   para   a
prestaeao  de  servigos  de  Pavimentaeao  em  bloquetes,  drenagem  pluvial  e  sinalizaeao  viaria
nas  Ruas  Marcelo  Miranda  e  lramar  Cardoso  no  Bairro  Vit6ria;  Rua  Jos6  Ferreira  Neto  no

RUA DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL.:  63  34561232
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Bairro  Sao Jos6;  Rua  Cariolano  Francisco e  Edivaldo  Paulo  no  Bairro  Sao  Pedro e  Rua  Mato
Grosso no Bairro Portal do Sol  11,  na cidade de Augustin6polisITO.
1.2.   Os   servigos   devefao   seguir   rigorosamente   as   orientag6es   do   Memorial   Descritivo   e
Especificag6es   T6cnicas;   Mem6ria   de   Calculo;   Composig6es;   Cotae6es;   Agrupadores   de
Eventos;     PO  -  Planilha  Oreamentaria;   Cronograma   Fisico-Financeiro;   PLQ  -  Planilha  de
Levantamento  de  Quantidades;  Qcl  -Quadro  de  Composigao  do  lnvestimento;  Cronograma
Previsto - PLE;  Quadro Resumo -Notas de Servieo;  Quadro Resumo -Levantamento;  Quadro
de   Composieao   de   BDl;      Mem6ria   de   Calculo   da   estimativa   de   custo   de   Mobilizagao   e
Desmobilizaeao  de  Maquinas  e  Equipamentos;  Declaraeao  de  Compatibilidade  de  Preeos  e
Quantidades  para  Obras  de  Engenharia;   Declaragao  de  Custos  da   Planilha  Orgamentaria;
Declaraeao  Responsabilizando-se pela Conservaeao e  Manuteneao  Peri6dica dos  Dispositivos
de  Sinalizaeao Viaria;  Declara?ao de  Projeto e Manuteneao da  Sinalizagao Viaria;  Declaragao
de  Encargos Socias;  Declaraeao de Conformidade em Acessibilidade;  Declaraeao de Dispensa
de  Licenciamento Ambiental  Estadual  N°  DDLA_18-2022;   RRT   Registro de  Responsabilidade
Tecnica   Simples   n°   S111596964;    Declaraeao   de   Dispensa   de   Licenciamento   Ambiental
Estadual   N°   DDLA_21-2022;   Anexo   I   -   Lista   de   Verificagao   em   Acessibilidade;   Projetos
Pavimentagao   em    Bloquetes   /Drenagem    Pluvial/Sinalizaeao   Viaria;    todos   fazendo   parte
integrante deste Edital no ANEXO I.

2. DOS PRAZOS:
2.1.   Na  contagem  dos  prazos  neste  Edital,   excluir-se-a  o  dia  de  inicio  e  incluir-se-a  o  do
vencimento,  sendo  que  somente  iniciam  e  vencem  os  prazos  referidos  neste  item  em  dia  de
expediente na Prefeitura Municipal de Augustin6polisITO.
2,2.  a  prazo  para  inicio dos trabalhos  sera  ap6s  homologaeao  e do  recebimento da  Nota  de
Empenho,   a   contar   da   data   de   emissao   da   Ordem   de   Servi§os,   a   ser' emitida   pelo
Responsavel Tecnico.
2.3.  a  prazo  total  maximo  para  execugao  dos  servieos  sera  de  120  (cento  e  vinte)I dias,
(conforme o CRONOGRAMA GLOBAL) e comega a contar da autoriza9ao para inicio da obra
a  ser  emitida  pelo  responsavel  t6cnico,   podendo  ser  prorrogado  de  acordo  com  a  Lei  de
Licitag6es.

3.  DAS CONDIC6ES DE PARTICIPACAO, CADASTRAMENTO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1.  Poderao  participar  do  presente  certamente,  via  Tomada  de  Preeos,  Microempresas  ou
Empresas de Pequeno Porte cadastradas nesta Prefeitura Municipal ou que atenderem a todas
as  condig6es  exigidas  para  cadastramento  ate  o  terceiro  dia  anterior  ao  recebimento  das
propostas,  observadas  a  necessaria  qualificacao,  satisfazendo  as  condi?6es  previstas  neste
edital devendo apresentar a documentagao do item 4,  conforme previsto nos artigos 27 a 31  da
Lei Federal  n°.  8.666/93 e suas alterag6es e que tenham especificado,  como objetivo social da
empresa,  expresso  no  estatuto  ou  contrato  social,  atividade  pertinente  e  compativel  com  o
objeto desta Tomada de Preeos.
3.2.  0  Iicitante  interessado  podera  se  preferir apresentar o  Certificado  de  Regi§tro  Cadastral,
expedido por qualquer 6rgao ou entidade da Administraeao Ptlblica Federal ou Estadual, dentro
do prazo de validade, guardada a conformidade do objeto da Licitaeao.
3.2.1.  No caso do Certificado de  Registro Cadastral,  expedido  por qualquer 6rgao ou entidade
da Administragao Pdblica  Federal ou  Estadual sera verificada a autenticidade do Certificado de
Registro Cadastral atraves da Internet.
3.3. A ausencia de cadastramento ate o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas nao
impedira  a  participaeao  das  licitantes  que  comparecerem  a  Sessao  portando  os  documentos
exigidos  pelo Edital.

3.4. Estarao impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se
enquadre em uma ou mais das situa€6es a seguir:

a)   Estejam   cumprindo  a   penalidade  de  suspensao  temporaria   imposta   p`ela   Prefeitura
Municipal de Augustin6polisITO.

RUA DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL.:  63  34561232
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b)   Sejam,  por  qualquer  motivo,  declaradas  inid6neas  para  licitar  ou  firmar contratos  com
6rgaos  pdblicos  (Federal,  Estadual  e  Municipal)  de  acordo com  o  previsto  no  inciso  lv
do  artigo  87  da  Lei  Federal  n°.  8.666/93  e  altera?6es  e  que  nao tenham  a  idoneidade
restabelecida;

c)    Estejam  em   regime  de  falencia,   recuperaeao  judicial  ou  extrajudicial,   dissolugao  ou
liquida9ao;

d)   Tenham  em  seu  quadro  empregado  menores  de  18  (dezoito)  anos  efetuando  trabalho
noturno,   perigoso   ou   insalubre,   ou,   ainda,   empregado   com   idade   superior   a   14
(quatorze) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condieao de aprendiz;

e)    Empresas distintas por meio de urn unico representante;
f)    Nos   casos  de  Microempresas  ou   EPPs,   aquelas  que  se  encontrem  em   uma  das

situae6es previstas no art. 3°, § 40, da Lei Complementar n°.123/06;
g)   Empresas distintas que possuam s6cios em comum;
h)   Empresas que nao  possuam  enderego fisico,  bern como local e  instalag6es adequadas

e  compativeis  para  o  exercicio  do  ramo  de  atividade  da  mesma  e  aquelas  que  nao
atenderem as condie6es deste Edital;

3.4.1.E  facultado  a  Comissao  Permanente  de  Licitagao  diligenciar,  se  assim  necessario  se
fizer,  buscando vjsitar in loco,  a(s) sede(s) da(s) empresa(s) participante(s) deste certame,  para
fins  de  comprovagao  da  existencia  de  enderego  fisico,   bern  como  constatar  que  o  local  e
instalag6es  sao  adequadas  e  compativeis  para  o  exercicio  do  ramo  de  atividade.  Havendo  a
referida visita, fica a licitante cientificada que,  reserva-se a Comissao Permanente de Licitaeao,
o   direito  de  fotografar  a   area   externa   (fachada)   e/ou   area   interna   do   im6vel   onde   esta
localizada a empresa, visando assim, sanar o objeto da diligencia por ventura apontada.
3.4.1.1.  Ap6s  a  visita  in  loco  e  constatado  que  o  endereeo  da  empresa  participante  e ficticio,
podendo   esta   ser   considerada   supostamente   uma   "empresa   fantasma",   bern   como   ser
constatado    que    a    empresa    nao    possui    ou    demonstre    capacidade    operacional    para
cumprimento do objeto ora contratado,  a Comissao Permanente de Licitaeao,  motivadamente e
justificadamente inabilitara/excluira automaticamente a empresa do certame.
3.4.1.2.  Da  inabilitagao/exclusao  mencionada  no  item  anterior,  cabera  recurso  impetrado  pelo
representante credenciado da  empresa,  respeitando  assim  o direito de ampla defesa,  na  qual
devera comprovar,  por meios diversos do constado pela CPL,  no prazo previsto para recursos,
conforme item  10.  DOS RECURSOS.                                                                                           I

3.5.  DO CREDENCIAMENTO:                                                                                                              '
3.5.1.  As  Microempresas  ou  Empresas  de  Pequeno  Porte  licitantes  que  quiserem  se  fazer
representar  nesta  Licitagao,   alem  dos  envelopes  deverao  apresentar  junto  a :Comissao  de
Licita?ao,   no  inicio  dos  trabalhos,  credencial  do  seu  representante  legal,  com  a  respectiva
qualificagao  civil,  que  tanto  podera  ser  procuraeao  passada  por  lnstrumento  Ptlblico,  quanto
por Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa.
3.5.2.   0   instrumento   de   credenciamento   devera   estar   acompanhado   de   c6pia   do   Ato
Constitutivo ou Contrato Social da empresa,  que identifiquem seus s6cios e estejam expressos
seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigae6es em decorrencia de tal investidura.
3.5.3.  0  credenciamento  6  facultativo,  pofem 'sua  ausencia  impedira  que  o  rep'resentante  da
licitante se manifeste ou responda pela empresa dufante o processo licitat6rio.
3.5,4.  A  licitante  que  comparecer  representada  por  seu  s6cio  ou :dirigente,  se  credenciara
comprovando  esta  qualidade  atraves  do  Contrato  Social,  Estatuto  out documento  equivalente,
acompanhado de documento de identidade.
3.5.5. A Microempresa e  Empresa de  Pequeno  Porte,  ben6ficiarias do tratamento diferenciado
previsto  na  Lei  Complementar n°  123/2006,  deverao  apresentar juntamente  com  o documento
de  credenciamento,  a  declaraeao  de  que  atende  aos  requisitos  estabelecidos  no  artigo  3° da
Lei Complementar,  conforme Anexo Ill.
3.5.6.   A  declaragao  mencionada   no   subitem   3.5.5  tera   presungao   relativa   de  veracidade,
podendo   ser  contestada   por  qualquer  interessado,   que   tera   o   Onus   de   comprovar  suas
alegae6es.

RUA DOM  PEDRO  I,  352;'CENTRO, TEL.:  63  34561232
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®3.5.7.  Nenhuma pessoa natural podera representar mais de uma licitante.

3.5.8.   Os  documentos   necessarios  ao  credenciamento   poderao  ser  apresentados  em
original,  por  qualquer  processo  de  c6pia,  desde  que  autenticada  por  Cart6rio  competente  ou
por membro da Comissao,  ou por publicaeao em 6rgao de lmprensa Oficial,
3.5.9.  Nao  sera  admitida  a  participaeao de  02  (dois)  representantes  para  a  mesma empresa  e
nem de urn mesmo representante para mais de uma empresa.
3.5.10.  Na  hip6tese  de  suspensao  dos  trabalhos,  a  licitante  sera  representada  na  sessao  de
reabertura pelo mesmo ou em caso de novo representante,  este devefa atender as exigencias
previstas no item 3.5.
3.5.11.  Nao  sera  aceita,  em  qualquer hip6tese,  a  participa?ao  de  licitante  retardataria,  exceto
como ouvinte.

4.  DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
4.1.  Os  envelopes  serao  recebidos  pela  Comissao`  de  Licitag6es,  na  Sala  de  Licitag6es  em
horario  e  data  da  estipulada  neste  edital   para  a  abertura  dos  envelopes  deste   Processo
Licitat6rio.  Os  envelopes  deverao  estar fechados,  contendo  na  sua  parte  externa  fronteira,  a
seguinte inscrigao:

ENVELOpE NO 01  -DOcuMENTAeAO DE HABiLiTACAO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO
COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N° 083/2022
TOMADA DE PREQOS N° 005/2022

ENVELOPE N° 02 -DOCUMENTACAO DE PROPOSTA COMERCIAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLISITO.
cOMissAO PERMANENTEDE LiciTAeAO
PROCESS0 LICITAT6RIO N° 083/2022
TOMADA DE PRECOS N° 005/2022

4.1.1.  Se  o  proponente for  representado  por  procurador,  devera  apresentar  procuraeao  com
poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitagaono inicio:da licitagao.
4.2. 0 envelope n° 01  -DOCUMENTAeAO -devera conter:

a          4.2.:; HfeBg`,:{TOA8oAm°e:clap,i::CcAa:so de empresa lndlvidual;
b)   Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se

tratando de sociedades comerciais,  e,  no caso de sociedade  por ae6es,  acompanhado
de documentos de eleigao de seus administradores;

c)    Prova   de   inscrieao   no   Cadastro   Nacional   de   Pessoa   Juridica   (CNPJ),   atraves   do
Comprovante de  lnscrigao  e de  Situa?ao Cadastral,  emitido  pela  Secretaria  da  Receita
Federal  do  Ministerio  da  Fazenda,  comprovando  possuir  situagao  cadastral  ativa  para
com a Fazenda Federal;

d)   Decreto  de  Autorizagao,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento  no  Pats,  e  ato  de  registro  ou  autorizaeao  para funcionamento  expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

e)   Cedula  de  identidade  do  empresario  (no  caso  de  microempreendedor  individual,   ou
empresario,  ou  empresa  individual  de  responsabilidade  limitada  -  EIRELI),  ou  de todos
os   s6cios   (no   caso   de   sociedade   civil   ou   empresa   LTDA),   estando   devidamente
enquadradas como ME/EPP.

4.2.2.  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a)    Prova  de  inscrigao  no  Cadastro  de  Contribuintes  Municipal  expedido  pelo  Municipio  do

domicilio  ou  sede  da  empresa  licitante  comprovando  possuir  lnscrigao  Habilitada  no

RUA DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL.:  63  34561232
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cadastro  de  contribuintes  municipal,  expedido  pelo  Municipio  do  domicilio  ou  sede  da
empresa licitante;

b)   Prova  de  Regularidade  para  com  a   Fazenda  Federal,   atrav6s  da  apresentagao  da
Certidao Negativa de Debitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
conforme  Portaria  Conjunta  RFB/PGFN  n°  358  de  05  de  setembro  de  2014,  alterada
pela Portaria MF n° 443, de  17 de outubro de 2014;

c)    Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;
d)    Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
e)   Certificado de Regularidade  perante o  FGTS,  fornecido  pela Caixa  Econ6mica  Federal,

devidamente atualizado,  nos termos da Lei n.° 8.036,  de  11  de maio de  1990;
f)     Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiea do Trabalho, mediante a

apresentaeao de certidao negativa,  nos termos do "tulo Vll-A da consolidaeao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

g)   Certidao  Simplificada  da  empresa,  emitida  pela  Junta  Comercial  da  sede  do  licitante,
com data de emissao de ate 30 (trinta) dias,  contados da data de abertura do presente
certame;

h)   Alvara de Licenea para funcionamento;

4.2.2.1.   As   microempresas   e   empresas   de   pequeno   porte   deverao   apresentar   toda   a
documentaeao  exigida  para  efeitos  de  regularidade fiscal,  mesmo  que  esta  apresente  alguma
restrigao.
4.2.2.2.  Havendo alguma restrieao na comprovaeao da regularidade fiscal,  sera assegurado,  as
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  tlteis,  cujo  termo
inicial  correspondera ao momento em  que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis  por  igual  periodo,  a  criterio  da  Administra?ao  Pdblica,  para  a  regularizagao  da
documentaeao,   pagamento  ou   parcelamento  do  d6bito,   e  emissao  de  eventuais  certid6es
negativas  ou  positivas,  com  efeito,  de certidao  negativa,  conforme disposto no Art.  43,  §1°,  da
Lei Complementar n°  123, de 14 de dezembro de 2006, alterada atraves da lei n° .147/2014.
4.2.2.3.   A   nao   regularizaeao   da   documentagao,   dentro   do   prazo   previsto,   implicara   na
decadencia  do  direito  a  contrataeao,  sem  prejuizo  das  sane6es  previstas  no  Art.  81,  da  Lei
Federal  n°  8.666/93  e  alterae6es  posteriores,  sendo  facultado  a  Administragao  convocar  os
licitantes remanescentes,  na ordem de classificaeao,  para a assinatura do contrato,  ou revogar
a  licitagao.

4.2.3. QUALiFicAeAO EcON6Mico-FiNANCEiRA:
4.2.3.1.  Balaneo  patrimonial  e demonstrag6es contabeis do exercicio social vigente,  exigiveis e
apresentados na forma da  lei (com termo de abertura e encerramento),  que comprovem a boa
situagao financeira da empresa licitante, vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos
provis6rios,  podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (tres)
meses da data de apresentagao da proposta.
4.2.3.1.1.   0  Balango   Patrimonial  e   Demonstraeao  do  Resultado  do  Exercicid,   no  caso  de
pessoas  juridicas  enquadradas  ou  que  utilizam  o  SPED  Contabil  deverao  ser;apresentados
atraves dos demonstrativos impressos a partir do SPED;
4.2.3.1.2.  0  Balango  Patrimonial  devera  estar assinado  por Contador ,ou  por outro  pfofissional
equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
4.2.3.1.3.  A  microempresa  e  a  empresa  de  pequeno  porte  devem  elaborar,  ao  final  de  cada
exercicio social,  o Balaneo Patrimonial e a Demonstragao do Resultado.
4.2.3.1.4.   As   empresas   constituidas   no   exercicio   em   curso   deverao   apresentartc6pia   do
balaneo ou c6pia do Livro Diario,  contendo o Balaneo de Abertura.
4.2.3.2.  Comprovagao  da  boa  sjtuagao  financeira  da  empresa,  mediante  a  apresentagao  da
mem6ria   de   calculo,   em   folha   separada,    assinada   por   profissional   competente   e   pelo
representante   legal   da   licitante,   demonstrando   o   atendimento   ao   indice   que   se   segue,
calculado conforme a respectiva formula:
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Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

Ativo Circulante
LC=--------------------------------

Passivo Circulante
Para    a    capacidade    econ6mico-financeira    exigida,     os    participantes    deverao    atender
obrigatoriamente, os seguintes requisitos:  LC maior ou igual a 1  (urn)
4.2.3.2.1.  A  licitante  que  apresentar em  seu  Balaneo  resultado  menor do que  1  (urn)  no  indice
acima  fica  obrigada  a  comprovar,   na  data  de  apresentaeao  da  documentagao,   Patrim6nio
Liquido minimo correspendente a  10% (dez por cento) do valor total estimado para os itens que
correspondem a sua propesta.
4.2.3.2.2.   0   item   4.2.3.2   e   somente   considerado   para   fins   de   Qualificagao   Econ6mico-
Financeira   da   proponente.   Uma  vez   habilitada,   a   major  ou   menor  pontuaeao   obtida   pela
concorrente nao tera qualquer influencia na sua classificagao final.
4.2.3.2.3.  Caso  o  valor  do  Passivo  Ciroulante  (PC)  seja  `zero',  considerar-se-a,  para  fins  de
Liquidez Corrente (LC) o valor correspendente ao Ativo Circulante (AC).
4.2.3.3.  Certidao Negativa de  Falencia ou Concordata ou  Execugao  Patrimonial,  expedida  pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.
4.2.3.4.  Declaraeao de  Responsabilidade,  prevista  no artigo 32,  paragrafo 20,  da  Lei  Federal  n°
8.666/93.  (Anexo XVIII).
4.2.3.5. Do ComDrovante de Garantia de Manutencao da ProDosta:

a)   Apresentaeao de garantia para licitar,  no valor de RS:  9.690,82 (nove mil e seiscentos e
noventa reais e oitenta e dois centavos) brutos,  referentes a  1% (urn por cento) do valor
estimado do objeto da contratagao,  nos termos previstos no art.  31,Ill  e §  1o do art.  56
da  Lei  Federal  8.666/93,  cabendo  ao  licitante  optar pela  caugao  em  dinheiro  ou  titulos
da divida publica;  seguro garantia ou fianca bancaria.

b)   No caso da opeao pelo recolhimento da caueao em dinheiro,  o recolhimento devera ser
efetuado  por meio  de  transferencia  ou  dep6sito  identificado  na  conta.  Banco  do  Brasil
S/A.   na  Aaencia:   3975rf5,   Conta   Corrente:   57274,   de  titularidade   do.Municipio   de
Augustin6polisITO,  CNPJ"F  n°  00.237.206/0001-30,  apresentando-se  a  comprovante
de  transferencia  ou  dep6sito  identificado  dentro  do  envelope  n°  01  -  Habilitaeao,  sob
pena de ineficacia da prestaeao da garantia e consequente inabilitaeao;

c)    No  caso  de fianca  bancaria  e  seguro-garantia  o  prazo  de vencimento  devera  ser pelo
menos de 60 (sessenta) dias ap6s a data marcada para a abertura da licitaeao.

d)   A devolueao da garantia para licitar sera efetuada mediante requerimento das licitantes,
ap6s a publicaeao do extrato do contrato decorrente da licitaeao.

4.2.4. QUALiFicAeAO TECNicA:
a)   Registro  da  empresa  e  do  (s)  responsavel  (eis)  tecnico  (s)  no  CREA/TO  (Conselho

Regional   de   Engenharia   e  Agronomia)   ou   no   CAU-TO   (Conselho   de `.Arquitetura   e
Urbanismo)  com  jurisdigao  sobre  o  domicilio  da  sede  do  licitante.     Deverao  tambem
apresentar a certidao com visto do CREA/TO ou no CAU-TO (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo)  as  empresas  cujo  domicilio  da' sede  esteja  localizado  fora  do  Estado  do
Tocantins;

b)   Atestado   e/ou   declaragao   de   execugao   de,   no   minimo,   uma   obra   semelriante   de
complexidade  tecnol6gica  e  operacional  eqyivalente  ou  superior  aos  apresentados  na
planilha orcamentaria, que origihou o objeto da presente ljcitagao;                             `

c)   Os   itens   que   serao   utilizados   como   parametros   para   analise   de   maior  relevancia:
constantes da  planilha orcamentaria,  serao os de n°  1.3;  1.4.1 ;  1.4.2.1.5;  1.6 e  1.7.

4.2.4,1.  O(s)  atestado(s)  e/ou  declaragao(6es),  acima  exigido,  c]evera(ao)  ser  comprovado(s)
atraves de Certificado de Acervo Tecnico  Profissional -CAT do(s)  responsavel(eis) ,tecnico(s)
indicado,  emitido(s)  pelo CREA/CAU;  :
4.2.4.1.1.  0 responsavel tecnico apresentado  ha  Declaragao de  lndicagao de  Profissional  com
Responsabilidade  Tecnica  - Anexo  XIV  devera  ser  o  mesmo  que  constar  nas  Certid6es  de
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Acervo Tecnico,  emitido pelo CREA ou CAU,  ora apresentados,  em atendimento a qualificaeao
t6cnica  (item  4.2.4).  Este  podera  ser alterado  durante  a  execueao  do  contrato,  por outro  que
cumpra as mesas exigencias do item 4.2.4.
4.2.4.1.2.  A declaragao de  lndicaeao de  Profissional  com  Responsabilidade Tecnica -ANEXO
XIV  devera  ser  apresentado  com  firma  reconhecida  da  assinatura  do  Responsavel  T6cnico
lndicado.
4.2.4.2.  Declaragao  de  recebimento,  acesso  a  documenta?ao  e  conhecimento  das  condig6es
locais para realizaeao do objeto da licitagao modelo (Anexo Vll).
4,2.4.3.    Atestado  de  Visita,  atraves  de  profissional  indicado  conforme  anexo  XIV.  Para  fazer
atestado  de  visita  a  empresa  interessada  devera  agendar  no  minimo  com   1   (urn)  dia  de
antecedencia com o Setor de OBRAS e Engenharia,  (63) 3456-1739.
4.2.4.4.  A  visita  devera  ser  certificada  pelo  Engenheiro  Civil/Arquiteto/Urbanista  da  empresa
licitante.  0  Departamento  de  Obras  e  Engenharia  da  Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis
fornecera o necessario Atestado de Visita (anexo Xvl) e lnformae6es T6cnicas.  Esse atestado
sera Juntado a  Documentaeao de Habilitaeao,  mos termos do [nciso Ill  do Artigo 30,  da
Lei  8.666/93  de  21/06/93.    A  licitante  nao  podera  alegar,  a  posterior,  desconhecimento  de
qualquer fato.
4.2.4,5.   Caso os licitantes nao desejem realizar a Visita Tecnica,  poderao substituir a Certidao
de Visita T6cnica  por declaraeao formal (modelo Anexo Xvl) de que conhecem  as condie6es
locais  em  que  sera  realizada  a  obra,  bern  como  todas  as  peculiaridades,  e  que  assumem  a
responsabilidade por eventual erro em sua proposta decorrente da falta de visita ao local.
4.2.4.6.  Declaragao,  assinada pelo representante legal da proponente,  de que mantera na obra
urn Engenheiro Civil,  co-responsavel na gefencia dos servigos,  ou profissional de  nivel superior
equivalente,  indicando  o  ndmero  da  inscrigao junto  ao  CREAICAU,  cujo  nome  devera  constar
na Anotagao  de  Responsabilidade  Tecnica  (ART)  relativa  a  obra  objeto da  pres,ente  licitagao,
de acordo com o modelo (Anexo XIV).  A presente declaraeao devera cumprir as exigencias do
item  4.2.4.1.2.
4.2.4.7.  Declaraeao  da  pr6pria  empresa  de que  nao  existem  em  seu  quadro  de  empregados,
servidores    pl]blicos    municipais,    estaduais    ou   federais,    exercendo   fungao  .de   gerencia,
administraeao ou tomada de decisao,  conforme modelo (Anexo lv);
4.2.4.8.   As   certid6es   emitidas   pelo   CREA/CAU,   deverao   ser  apresentadas  :com   data   de
emissao de ate 30 (trinta) dias da data limite para o recebimento dos envelopes.
4.2.4.9.  Todos  os  documentos  enumerados  no  item  4  deverao  estar  em   plena  validade  e
colocados em tlnico envelope, devidamente fechado e identificado.
4.2.4.10. Os documentos exigidos deverao ser apresentados em original,  c6pia alitenticada por
Cart6rio competente ou pela Comissao de Licitagao.

4.2.5.  CUMPRIMENTO  DO  DISPOSTO  NO  INCISO  XXXIII  DO  ART.  7°  DA  CONSTITUICAO
FEDERAL:
a)  Declaraeao  de  que  nao  emprega  menor de  dezoito  anos em  trabalho  noturno,  perigoso  ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos,  salvo na condigao de aprendiz,  a partir de
quatorze  anos,  nos  termos  dos  anexos  ao  Decreto  Federal  n°  4.358,  de  5  de  setembro  de
2002,  modelo constante no ANEXO 11, deste edital.
4.3.  Os documentos  constantes dos  itens 4.1.1  a 4.2.4  poderao ser apresentados em  original,
por qualquer processo de c6pia autenticada por Tabeliao ou por Funcionario do Municipio.
4.4. 0 envelope n° 02 -PROPOSTA -devera conter:
a)  Proposta  financeira  contera  as  planilhas  oreamentarias  discriminadas  com  quantitativos  e
preeos  unitarios  (material  +  mao-de-obra),  mencionando  o  valor  global  dos  servieos  a  serao
executados, orientados pelo Memorial Descritivo da presente Licitaeao, observado o CRITERIO
DE  ACEITABILIDADE  DOS  PREeos  I  item  12:1,  vedada  a  fixa?ao  de  pre?os  minimos,
crit6rios  estatisticos  ou  faixas  de  variagao  em  relagao  ao  preeo  de  referenci?  item  6.1.  A
proposta  devera  ser  entregue  em   uma  via:datilografada  ou  digitada,   com  identificaeao  do
proponente,  assinada  em  sua  dltima  folha  e: rubricada  nas  demais  pelo  proponente  ou  seu
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procurador  constituido,  e,   tamb6m,   pelo   responsavel  t6cnico  indicado  no  Anexo  XIV,   sem
entrelinhas, emendas ou rasuras;
b)   lndicaeao  do   prazo  de  validade  da   proposta   nao  inferior  a  sessenta  dias.   Na  falta  de
indicaeao deste prazo sera considerado como prazo de validade 60 dias;
c) Cronograma Fisico Financeiro e Planilha Orgamentaria constantes do objeto deste Edital.
d)  lnformar  Agencia,   Banco  e  o  N°.  DA  CONTA  BANCARIA,  com  titularidade  da  Empresa
CONTRATADA.
e)  lnformar  dados  do  Proprietario  ou  S6cio-Diretor,  como  Telefones  e  E-mail,  bern  como  o
nome  completo  e  demais  dado  do  preposto  (responsavel  t6cnico  devidamente  qualificado  e
registrado)  que  ficara  de  responsavel  t6cnico  pela  Obra,  sendo  o  mesmo  indicado  no  Anexo
XIV,  cujo nome constara no Contrato Administrativo deste Edital.
4.5.   Os  documentos  constantes  no  item  4.2.,  poderao  ser  apresentados  em  original,   por
qualquer   processo   de   c6pia   autenticada   por  Tabeliao   ou   por   Funcionario   Ptlblico   desta
Administraeao   pertencente   a   Comissao   de   Licitag6es   e/ou   Cadastro   de   Fornecedores.   A
autenticagao  por Funcionario  Pdblico  desta Administragao  SOMENTE  sera  realizada  ate trinta
(30) minutos antes da entrega dos envelopes.

®            5. DA PARTICIPACAODE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
5.1.  As  ME  -Microempresa  ou  EPP -Empresa  de  Pequeno  Porte,  devefao  comprovar que
ocupam   a   referida   condieao,   mediante   Certidao   expedida   pela   Junta   Comercial.   A   nao
apresentaeao do referido documento produzira o entendimento de que nao se trata, a empresa
licitante,  de  ME  ou  EPP,  decaindo da condi?ao de  beneficiaria da  Lei  Complementar n°  123/06
e, consequentemente estara excluida do presente certame.
5.2.  Declaragao,  em  separado  dos  envelopes  n°  01  -  DOCUMENTACAO  e  02  -  PROPOSTA,
de que  a  licitante  se enquadra  no art.  3° da  Lei  Complementar n°  123  de  14  de  dezembro de
2006, conforme modelo ANEXO Ill,  parte integrante do presente Edital.
5.3.  A  declaragao  devera  ser  entregue  na  data  e  horario  determinados  para. abertura  dos
envelopes,   antes  e  separadamente  dos  envelopes  (Proposta  de  Prego  e  Documentos  de
Habilitaeao)  exigidos  nesta  licitaeao,   pelas  empresas  que  pretenderem  se  beneficiar  nesta
licitaeao do regime diferenciado e favorecido previstd Lei Complementar n°123 de 2006.
5.4.  Pela simples participaeao no presente processo,licitat6rio o licitante estara aceitando todas
as condig6es estabelecidas no edital.

6.  DO JULGAMENTO:

|          :ijTt6r% jdu:gaMmEeNn;°Rsepr£Er€8jz8|°oBi`:, ::smpj:::3odtea:`E:t:9ao°'ci:t::i:d:eeTcec.?ansj',?dear3:ago:
preeos,  considerando como  Preeo de  Referencia dos  Servigos o valor total de  R$ 969.082,78
(novecentos e sessenta e move mil e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).
6.2.  Para efeito de julgamento, esta Licitaeao e do tipo MENOR PREC0 GLOBAL;
6.3.  Esta Licitaeao sera processada e julgada com observancia do disposto nos artigos 43 e 44,
seus incisos e paragrafos da Lei n° 8.666/93, com suas alterae6es.
6.4.  Em  caso  de  empate  entre  duas  ou  mais  propostas,  depois  de  obedecido  o  disposto  no
paragrafo  2°  do  artigo  3  da  Lei  8.666/93,   sera   utilizado  o  sorteio,   em   ato  pdblico,   com  a
convocacao previa de todos os licitantes,  nos termos do § 2°, do artigo 45.
6.5.  Sendo verificada a ocorrencia  de empate,  sera: assegurada,  como  crit6rio  de desempate,
preferencia de contrataeao para as microempresas e empresas de pequeno porte,  nos termos
do art. 44 da LC n° 123 de 2006.
6.5.1   Entende-se  por  empate  aquelas  situag6es  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  sejam  iguais  ou  ate   10  %  (dez  por  cento)
superiores a proposta mais bern classificada.
6.5.2.  No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.5.1  deste Edital,  sera
realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  podera  apresentar
melhor oferta.
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6.5.3.  Na  hip6tese  de  nao-contratagao  nos termos  previstos  no  subitem  6.5.1  deste  Edital,  o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.5.4.  0  disposto  no  subitem  6.5.1  deste  Edital  somente  se  aplicara  quando  a  melhor oferta
inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.6.  Serao desclassificados os itens das propostas que os licitantes cotarem mais de urn preap
para o mesmo item.

7. DA EXEcueAO DO CONTRATO:
7.1.   0  inicio da  obra somente  ocorrera  ap6s a emissao de Autorizagao  para  lnicio de  Obras,
emitida pelo responsavel t6cnico da Secretaria Municipal de Planejamento,  Projetos,  lndtlstria e
Com6rcio.
7.2.  0  Contrato  devera  ser  exeoutado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  clausulas
aveneadas,  respondendo cada qual pelas consequencias de sua inexecueao total ou parcial.
7.3. A CONTRATADA devera manter no local da obra,  preposto,  aceito pela Cohtratante,  para
representa-Ia na execugao do Contrato.
7.4. A CONTRATADA 6 obrigada a reparar, corrigir,  remover,  reconstituir ou substituir, as suas
expensas,   no  todo   ou   em   parte,   o   objeto   do   Contrato   que   apresentar  vicios   e  defeitos
resultantes  da  execugao  ou   materiais  empregados,   devendo  comunicar  a  contratante,   por
escrito,    qualquer   anormalidade   que   apure   ter   ocorrido   na   sua   execueao,    que   possa
comprometer sua qualidade.
7.5.  Sera  de  inteira  e  expressa  responsabilidade  da  licitante  CONTRATADA  as  obrigae6es
sociais   e   de   proteeao   aos   seus   empregados,   bern   como   pelos   encargos   trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultante da execugao do Contrato.
7.6.   A   inadimplencia   da   CONTRATADA,   referente   aos  encargos   citados   neste   item,   nao
transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento,  nem podera onerar o objeto do
Contrato.
7.7.  Durante todo  o  periodo  de  execueao  da  obra  a  empresa  CONTRATADA  devera  manter
urn  Diario  de  Obra,  em  03  (tres)  vias,  onde  sera  anotado  todo  o  andamento  dos  serviaps,
indicagao    dos    imprevistos    ocorridos,    bern    como    a    ocorrencia   ide    chuvas    ou    outros
acontecimentos  que  possam  dificultar o  seu  andam.ento.  0  diario tamb6m  servira  para  que  o
fiscal deste Municipio face as devidas anotae6es e solicitag6es pertinentes a obra'.
7.8.    A  definigao  da  ordem  de  execucao  sera  determinada  pelo  responsavel  tecnico  deste
Municipio, atrav6s da Secretaria de Planejamento,  Projetos,  Industria e Com6rcio.

7.9. DO FISCAL DA OBRA
7.9.1.  A  execueao  da  obra  sera  acompanhada  e  fiscalizada   por  urn  fiscal,   sendo  este  o
representante tecnico deste Municipio, especialmente designado na peca contratual.
7.9.2.  0 fiscal  da  obra anotara  em  livro  pr6prio todas  as ocorrencias  relacionadas  a  execueao
do Contrato,  determinando o necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados. As
decis6es  e  providencias  acima  de  sua  competencia  serao  solicitadas  aos  superiores,   para
adogao das medidas cabiveis.                  t<+

7.10. DO FISCAL DO CONTRATO
7.10.1.  Para  a fiscalizacao  da  execueao  do  objeto  era  contratado,  e-in  atendimento  ao Art.  67
da  Lei  8.666/93,  fica  designado  o  Secretario  Municipal  de  Meio  Ambiente,   ou  por  servidor
previamente designado para esta funeao.

8.  DA INEXECUCAO E RESCISAO DO CONTRATO:
8.1.    A  inexecueao  total  ou  parcial  do  Contrato  enseja  sua  rescisao,  com  as  consequencias
previstas em Lei, sendo causas de rescisao do Contrato:
8.1.1. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificag6es,  projetos ou prazos;
8.1.2. 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificae6es,  projetos e prazos;
8.1.3.  A  lentidao  no  seu  cumprimento,  levando  a  presumir  a  nao  conclusao  da  obra,  ou  do
serviap, nos prazos estipulados;
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8.1.4. Atraso injustificado no inicio da obra,  servigo ou fornecimento;
8.1.5.   A   paralisagao   da   obra,   do   servigo   ou   do   fornecimento   sem  justa   causa   e   previa
comunica?ao a Administragao;
8.1.6.  A subcontratagao total  ou  parcial  do objeto,  a  associaeao  do  Contratado  com  outrem,  a
cessao  ou  transferencia,  total  ou  parcial,  exceto  se  permitida,  bern  como  a  fusao,  cisao  ou
incorporaeao,  nao admitidas no edital e no Contrato;
8.1.7.    0   desatendimento   das    determinae6es    regulares   da    autoridade    designada    para
acompanhar e fiscalizar a sua execueao, assim como as de seus superiores;
8.1.8. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
8.1.9.  A  decretaeao  de  falencia,  o  pedido  de  concordata  da  empresa  ou  a  instauragao  de
insolvencia civil de seus s6cios-diretores;
8.1.10. A dissolu?ao da sociedade;
8.1.11. A alteraeao social ou  modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa,  que a juizo
da contratante,  prejudique a execugao do contrato;
8.1.12.  Raz6es de interesse pdblico,  devidamente justificadas;
8.1.13.  A supressao,  pela  contratante,  de obras ou  servigos,  acartetando modificaeao do valor
inicial do contrato,  al6m do limite permitido neste Edital;
8.1.14. A nao  liberaeao,  por parte da Contratante,  de area,  ou  local  para execueao da obra ou
servigo,  nos prazos contratuais;
8.1.15.  A  ocorrencia  de  caso fortuito  ou  de for?a  maior,  regularmente  comprovada,  impeditiva
da execueao contratual.
8.2.  Caso  a  empresa  proponente  vencedora  da  licitagao  nao  execute  total  ou  parcialmente
quaisquer  servigos  previstos,  a  Contratante  podera  executa-los,  diretamente  ou  atraves  de
terceiros, hip6tese em que a empresa respondera pelos custos.

9.  DAS PENALIDADES:
9.1.  Pela  inexecueao  total  ou  parcial  do  contrato  a  Administragao  podera,  garantida  a  previa
defesa,  aplicar  as  seguintes  penas  de  natureza  civil  (clausula  penal),  compensat6rias  das
perdas    e    danos    sofridas    pela   Administragao,    conforme    art.    409    do    C6digo    Civil,    e
administrativa,  nos moldes do art.  87, da Lei n° 8.666/93:

a)   Multa  de   10%   (dez   por  cento)   sobre  o  total   do   valor  atualizado   do   contrato   pela
inexecueao parcial do mesmo;

b)    Multa  de   15°/o  (quinze  por  cento)  sobre  o  total  do  valor  atualizado  doicontrato  pela
inexecu?ao  total  do  mesmo,   podendo`  ser  cumulada  com  suspensao  temporaria  de
participaeao  em  licitagao  e  impedimento  de  contratar  com  a  Administraeao,  Por  prazo
nao superior a 02 (dois) anos;

c)    Suspensao temporaria  de  participagao  em  licita?ao  e  impedimento  de  contratar com  a
Administraeao,  por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

10. DOS RECURSOS:
10.1.   Os   recursos  deverao   ser  protocolados  diretamente  junto  ao  Setor  de   Licita?6es  do
Municipio.
10.2.   Dos atos da Comissao Permanente de Licitagao cabem:
I.   Recurso,  no prazo de 05 (cinco) dias tlteis,  a contar da intimaeao do ato ou  lavratura da ata,
nos casos de:

a)    Habilitaeao ou  inabilitaeao do  licitante;
b)   Julgamento das propostas;
c)   Anulagao ou revogaeao da Licitaeao;
d)    lndeferimento   do    pedido   de    inscrigao    em    registro    cadastral,    sua    alteragao    ou

cancelamento;
e)   Rescisao do Contrato,  a que se refere o art. 78 da Lei n° 8.666/93, aplica8ao das penas

de advertencia, suspensao temporaria ou multa.
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11.  Representaeao,  no  prazo de 05 (cinco) dias  dteis,  da  intimagao da decisao  relacionada com
o objeto da licitagao ou Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.
111.  Pedido  de  reconsideraeao  da  pena  de  inidoneidade,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  dteis  da
intimagao.
10,2.1.      A   intima?ao   dos   atos   referidos   no   inciso   I,   subitem   10.2,   sera   feita   mediante
publicaeao em jornal de grande circulagao ou  por fax.  Nos casos de habilitaeao ou  inabilitagao
de licitante e julgamento de propostas,  se presentes os prepostos dos licitantes ao ato em que
foi adotada a decisao, sera comunicada aos interessados presentes e lavrada em ata.
10.2.2.  Interposto  o  recurso,  sera  comunicado  aos  demais  licitantes,  que  podefao  impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias dteis.
10.2.3.  0  recurso  sera  dirigido  a  autoridade  superior,  contra  o  ato  praticado  por  autoridade
diversa,  e  ora  recorrido,  a  qual  podera  reconsiderar sua  decisao,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias
dteis,   ou   no  mesmo  prazo,  faze-Io  subir,   devidamente  informados.   Neste  caso,   a  decisao
devera ser proferida,  no prazo de 05 (cinco) dias tlteis, contados do recebimento do recurso.
10.3.   0 recurso e o pedido de reconsideraeao fora do prazo nao serao conhecidos.

11.  DO PAGAMENTO:
11.1.   0   processo  de   pagamento  tera   inicio   ap6s  a  emissao  de   Laudo  de   Execugao  dos
Servigos  emitidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Planejamento,  Projetos,  Inddstria  e  Comercio,

f::rcaav,e:odm°prso:t:tr6rq:Eangeexnehc:r::od::tses#;C::,loo:eaecc:nNdTo¥oTSACDfodNe5%rfue#tAesgaFrisa,88ts
FINANCEIROS constantes do ANEXO I deste Edital.
11.2. Os pagamentos serao efetuados mediante a liberagao dos recursos atraves, da Secretaria
Municipal  de  Finangas,   acompanhados  de  Nota   Fiscal,   Boletim  de  Medigao  assinado  pelo
responsavel t6cnico designado e documentos comprobat6rios de recolhimento dos tributos.
11.2.1.     Os     servigos    efetivamente     executados     pela     CONTRATADA    e     aceitos     pela
fiscalizaeao/gestor serao objeto de  lan?amento  pela  CONTRATADA  no  Boletim  de  Medicao,
que, depois de conferido, sera assinado pelo Engenheiro Responsavel da CONTRATADA,
11.2.2.  As  medig6es  serao  realizadas  mensalmente,  com  intervalo  nunca  inferior  a  30  (trinta)
dias   corridos,   excetuando-se   a   medi?ao   inicial   e   a   medigao  final,   as   quais'  poderao   ser
realizadas em intervalos menores.
11.3.    Os   pagamentos   serao    processados   atraves   de   Ordens    Bancaria,    por   meio   de
transferencias  bancarias,  sendo  assim  necessario  e  obrigat6rio  informarem juntamente  com  a
Proposta de Pregos,  N°.  DA CONTA BANCARIA com titularidade da Empresa CONTRATADA.
11.4.   A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA devera conter,  em local de facil visualizaeao,  o
PROCESSO  LICITATORIO  N°  083/2022,  TOMADA  DE  PREeos  N°.  005/2022,  a  fim  de  se
acelerar o tramite da liberaeao do documento fiscal para pagamento.
11.5.  A  Administragao  podera  reter  no  pagamento  o  valor  equivalente  a  multa  aplicada  a
CONTRATADA,     desde    que    a    decisao    6ondenat6ria    tenha    transitado    em    julgado
administrativamente.
11.6. 0 licitante vencedor,  quando do recebimento das parcelas,  devera observar e subordinar-
se as normas contidas na Lei Federal n° 9.711re8,  bern como na lnstrugao Normativa 'n° 100/03
do lNSS, as quais estabelecem retene6es fiscals,  por parte da Tomadora de Servigos no ato de
pagamento  das   parcelas.   Caso  a  empresa  .contratada  for  optante ,pelo   SIM,PLES  d6vera
apresentar  Declaragao  fornecida   pe[a   Receita   Federal,   informando  esta  opgao,   qurante  a
vigencia do contrato.                                                                                                                                                        H
11.7.  Nao  sera  exigido  Guia  de  Recolhimento  da  Previdencia  Social` e  do  FGTS  se  ainda  nao
vencida a data de competencia para recolhimento dessas obrigag6es.
11.8.   Os  pre?os  poderao  ser  recompostos  e/ou  reajustados  desde  que  implementadas  as

:::ad'£g:tsa|eog:'ihdpcaeraNfi;nc:o::,%uempprr:Toesnta°odca:n:'[nm:a:r":",Rj8',8:mAto:°o,d:t+t:I,o8d6e6,9u/:o3:
de mora, o percentual de 0,5°/o ao mss.
11.9.   As   Notas   Fiscais  apresentadas  deverao  estar  acompanhadas  da  Certidao  Conjunta
Negativa  de  D6bitos relativos aos Tributos  Federais e  Divida Ativa da  Uniao,  as Contribuig6es
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0Previdenciarias  e  as  de  Terceiros  -   lNSS,   Certificado  de   Regularidade  do   FGTS  -  CRF,

Certidao  Negativa de  D6bitos junto as  Fazendas  Estadual  e  Municipal  e  Certidao  Negativa de
Debitos  Trabalhistas.  A  nao  comprovagao  de  estar  mantendo  as  condie6es  de  habilitae6es
sujeitara  no  nao  pagamento  por parte da contratante ate que seja regularizada  a  situaeao em
comento.
OBS:  Quando  do  pagamento  sera  retido  e  recolhido  o  lss,  no  ato,  se  a  empresa  contratada
tiver sede fora deste municipio,  no valor correspondente a 5% (cinco por cento) incidente sobre
os valores  pagos  a titulo  d`e  servigo.  Exceto  para  as  empresas  optantes  do  Simples  Nacional
desde que as mesmas identifiquem sua aliquota na emissao da Nota Fiscal/Fatura.
11.10.  Se a CONTRATADA nao for optante pelo SIMPLES serao retidos  na fonte os tributos e
contribuie6es    sobre    os    pagamentos,    bern    como,    os   tributos    provenientes    do    custeio
previdenciario e o lssQN quando houver exigencia mediante legislagao municipal.
11.11.  Se  optante  pelo  SIMPLES,  a  contratada  devera  apresentar  comprovaeao  atraves  do
Termo de opeao.

12. DO cRiTERIO DE ACEiTABiLiDADE DOs pREeos
12.1.  Serao  considerados  excessivos,  acarretando  a  desclassificagao  da  proposta,  os  pregos
superiores  ao  valor maximo  oreado  apresentado  nas  Planilhas  que fazem  parte: do ANEXO,I,
deste  Edital.                                                                                                                                                                                   .  :,  i

13. GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA CONTRATADA
13.1.  Para  assegurar  o  fiel  cumprimento  das  obrigae6es  pela  Contratada,  a  mesma  devera
oferecer,  a titulo de garantia do contrato,  conforme  preceituado  no artigo 56 da  Lei  Federal  n.°
8666/1993,  o  montante  de  10%  (dez  cento)  do  valor  contratual,  podendo  optar  por  uma  das
seguintes formas:

a)    Caugao em dinheiro ou titulo da divida pdbljca;
b)    Fianga bancaria;
c)    Seguro garantia.

13.1.1.  Se a caueao for prestada em titulo da divida .pdblica,  devera a vencedora :apresentar no
ato, relagao dos mesmos.
13.1.2,  A  garantia  prestada  sera  liberada  ou  restituida  ap6s  15  (quinze)  dias  da  emissao  do
Termo de Encerramento do Contrato, mediante a apresentagao de:

a)   Termo de recebimento definitivo;

•            :)  i:#e:-o:ve::Fe:tt;:o; :c:,s:oe;:i::v::tioe:d:t:e:nt::::o;:!;,,:i;n:,:,,veansted:sa::raa:,:oun:lu::g::, e,etr,ca,
sendo que as despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execueao
das obras, serao de inteira responsabilidade da Contratada.

13.1.3. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu?ao das obras,
serao de inteira responsabilidade da Contratada.
13.2.  Desfalcada  a  garantia  prestada  pela  imposieao  de  multas  ou  outro  motivo  de  direito,  a
Contratada  sera  notificada,  atrav6s  de  correspondencia  simples,  para,  no  prazo  de  02  (dois)
dias,  complementar o valor caucionado.
13.2.1.  A nao apresentagao da  cobertura  de garantia  importafa em  rescisao  contratual,  com  a
aplicaeao das penalidades previstas para o descumprimento total da obrigagao.

14.  RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
14.1.  Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

a)    Provisoriamente,  pelo fiscal  da  obra,  em termo circunstanciado,  em  ate  15  (quinze)
dias da comunicaeao escrita da CONTRATADA;
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b)    Definitivamente,  por servidor designado,  mediante termo  circunstanciado,  assinado
pelas partes,  ap6s decurso do prazo de observagao,  ou de vistoria que comprove a
adequaeao do objeto aos termos contratuais.

14.2.  0  recebimento  provis6rio  ou  definitivo  nao  exclui  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e
seguranga da obra, nem a etica-profissional, pela perfeita execueao do Contrato.
14.3.   A  Contratante  rejeitara  no todo  ou  em  parte,  obra  ou  servieo,  se em  desacordo  com  o
Contrato.

15. DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAC^0
15.1.   A CONTRATADA declarara na data de assinatura do contrato ter pleno conhecimento do
local   (areas)  onde  executara  os  servigos  de  implantaeao  de  pavimentaeao  em   bloquetes,
Drenagem  Pluvial e Sinalizagao Viaria  na  Rua  Dom  Pedro I,  dos Bairros Sao Jose e Vit6ria,  na
cidade   de   Augustin6polisITO,   de   acordo   com   o   objeto   da   licitagao,   e   suas   condig6es,
reconhecendo   ser   perfeitamente   viavel   o   cumprimento   integral   e   pontual   das   obrigag6es
assumidas.
15.2.   A CONTRATADA se obriga:
15.1.1.  Refazer as  suas  expensas,  quaisquer obras  e  servieos  executados  em  desobediencia
as normas t6cnicas vigentes;
15.1,2.    A  remover,  ap6s  a  conclusao  dos  trabalhos,  entulhos,  restos  de  materiais  e  lixos  de
qualquer natureza,  provenientes da obra ou servigo objeto da presente licitaeao;
15.1.3.   A  cumprir  e  fazer  cumprir  todas  as   Normas   Regulamentadoras  sobre   Medicina   e
Seguranea do Trabalho;
15.1.4.    A  colocar,  nos  lugares  de  execugao  da  obra  ou  servieo,  em  local  visivel,  desde  a
instalagao   do   canteiro,   placa   com   dizeres   e  dimens6es   conforme   modelo   fornecido   pela
CONTRATANTE.

16. Dlspos[e6Es GERAls:
16.1.    A    apresentaeao    dos    envelopes    por    parte    do    licitante    interessado  ,  impljca    total
concordancia com as condig6es do Edital de licitagao.
16.2.   Nao   serao   admitidas   na   licitaeao,   como   proponentes,   pessoas   fisica§   ou  juridicas
reunidas em cons6rcio.
16.3.  Sera  desclassificada  a  proposta  da  empresa  licitante  c/  sede  em  outro  municipio,  que
encontrar-se  inadimplente  com  o  erario  Municipal  de  Augustin6polisITO.  A  verificagao  podera
ser realizada  atrav6s de diligencia  da  Comissao de  Licitag6es junto a  Secretaria  Municipal  de
Finaneas.
16.4. A Administragao convocara regularmente o interessado para assinar o contrato, dentro do
prazo de ate 05 (cinco) dias a contar da notificaeao, ,sob pena de decair o direito a contratagao,
sem  prejuizo  das  san?6es  do  art.  81,  da  Lei  8.666/93.  0  prazo  de  convocagao  podera  ser

3:°sr::gqaude°oucmo:r:::;t?f%:a:a:cpe:tr;°§:,'aqxa#i:i:t:::i:aod°Epf:'cauR:::gu#:nj°st;::at:::Sucaunrs::
convocado  nao  assinar o  contrato  no  prazo e condie6es estabelecidas,  convocar os  licitantes
remanescentes,   na   ordem   de   classificagao,   para   faze-Io   em   igual   prazo   e   nas   mesmas
condie6es  propostas  pelo  primeiro  classificado,  inclusive  quanto  aos  pregos  atualizados  de
conformidade com  o ato convocat6rio,  ou  revogar a  licitagao  independentemente da  aplicaeao
da penalidade prevista no art.  81, da Lei n° 8.666/93.'
16.5.  No caso de a licitante ser uma microempresa ctu uma empresa de pequeno porte,  se esta
apresentar restrie6es  na  comprovagao da  regularidade fiscal,  sera  assegurado  a  prazo  de  05
(cinco) dias uteis,  a partir de sua declaragao como licitante vencedora do certame,  prorrogaveis
por  igual  periodo,  a  criterio  da  Admjnistraeao  Pdblica,  para  regularizaeao  da  documentagao,
nos termos do §  10 do art. 43 da LC n° 123, de 2006, com vista a contrataeao.
16.5.1.  Se  a  oferta  nao  for  aceitavel  ou  se  a  licitante  desatender  as  exigencias; habilitat6rias,
observado   o   subitem   16.5   deste   Edital,   a   Comissao   de   Licitae6es   examinara   a   oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitaeao da licita`nte,  na ordem
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de  classificagao,  e  assim  sucessivamente,  ate  a  apuraeao  de  uma  proposta  que  atenda  ao
Edital.
16.6.  Constatado o atendimento pleno as exigencias deste Edital e ao que determina o §  1° do
art. 43 da LC n°123 de 2006, sera declarada a licitante vencedora do certame.
16.7.   A   nao-regularizaeao   da   documentaeao,   no   caso   de   a   licitante   vencedora   ser   uma
microempresa  ou  uma  empresa  de  pequeno  porte,  no  prazo  previsto  no  subitem  13.5  deste

:£'ta:'tjT:'jfe|andoe3:6dfncaaedT°98g:'ts°enadL:a::aut,ifj:'aseATd£[:i:t':a°gad:Sc:::g:;::eYjj:jttaasnt::
remanescentes,   na  ordem   de  classificaeao,   para  a   assinatura  do  Contrato,  ou   revogar  a
licita9ao.
16.8.  A  Fiscalizaeao  dos  serviaps  oferecidos  pela  vencedora  da  presente  Licitaeao  ficara  a
cargo do Municipio,  atraves do Engenheiro de Fiscalizaeao.
16.9.  A  inabilitagao  do  licitante  em  qualquer  das  fases  do  procedimento  Licitat6rio  importa
preclusao do seu direito de participar das fases subsequentes.
16.10.   Nao   serao   consideradas   as   propostas   que   deixarem   de   atender   quaisquer  Tdas
disposie6es do presente Edital.
16.11.  Em  nenhuma  hip6tese  sera  concedido  prazo  para  a  apresentagao  da  documentagao e
propostas exigidas no Edital e "nao apresentadas" na Reuniao de recebimento das Prctpostas e
Documentagao.
16.12.  Nao serao admitidas,  por qualquer motivo,  modificae6es ou substituig6es das propostas
ou qualquer outro documento.
16.13.   Os  documentos  retirados  dos  envelopes,   para  o  Julgamento  da   HabHitaeao,   serao
rubricados pela Comissao de Licitag6es e pelos representantes ou procuradores dos Licitantes.
Este procedimento sera repetido quando da abertura das propostas financeiras.
16.14.  S6  terao  direito  a  usar  a  palavra,  rubricar  as  propostas,  apresentar  reclamae6es  ou
recursos,  assinar atas e os  contratos,  os  licitantes  ou  seus  representantes  credenciados  e  os
membros da Comissao de Licitae6es.
16.15.   Uma  vez   iniciada   a   abertura   dos  envelopes   relativos   a   documentagao,   nao   serao
admitidos a Licitagao, os participantes retardatarios.
16.16.  A  Administragao  fica  assegurado  o  direito  de,   no  interesse  do  Municipio,   revogar  a
presente    licitaeao,    sem    que   caiba    aos   licitantes   quaisquer   direitos    a    reclamaeao    ou
indenizagao.                                                                                                                                                            I
16.17.   A   recusa   injustificada   do   adjudicatario   em   assinar   o   contrato   dentro   do   prazo
estabelecido  pela  Administraeao  caracteriea  o  descumprimento  total  da  obrigacao  a`ssumida,
sujeitando-o  a   penalidade  d6  multa  de   15%   (quinze  _per  cento.)  d.o  ¥alor  .tot.al  .do  c?n|;Ia±g,
entendido  este  como  o equivalente  ao  que  o  adjudicatario  perceberia  durante todo  a vigencia
do Contrato conforme sua proposta.
16.18.   E  facultada  a  Comissao  de  Licitae6es  ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da
licitagao,  a  promogao  de  diljgencia  destinada  a  esctarecer  ou  a  complementar a  instrugao  do
processo,   vedada   a   inclusao   posterior  de  documento  ou   informagao  que  deveria   constar
originariamente da proposta.
16.19.  Ficam  os  licitantes  sujeitos  as  sane6es  administrativas,  civeis  e  penais  cabiveis  caso
apresentem,  na  licitaeao,  qualquer  declaracao  falsa  que  nao  corresponder  a  'realidade  dos
fatos.
16.20. Sao anexos deste Edital, dele fazendo parte:

ANEXO I -Memoriais,  Declarag6es,  Planilhas e Pe?as Tecnicas;
ANEX011 -Declaraeao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art..  7° da CF;
ANEXO Ill -Declaragao de Enquadramento CFE. Art 3° da Lei Complementar n°.  123/2006;
ANEXO IV -Declaragao de lnexistencia de Vinculo;
ANEXO V -Minuta do Contrato Administrativo; \
ANEXo vl -Modelo de Declaragao de lndicagao de Representante;        ..
ANEXO Vll -Modelo de Declaragao de .Conhecimento e Concordancia dos Termos do Edital;
ANEXO VIll -Modelo de Declaraeao de Confeceao e lnstalaeao de Placas lndicativas;
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ANEXO  IX  -  Modelo  de   Declaragao  de  Conhecimento  das   Normas  Tecnicas,   Projetos  e
lnstalag6es T6cnicas;
ANEXO X -Modelo de Declaragao de Fiscalizagao;
ANEXO Xl -Modelo de Declaraeao de ldoneidade da Empresa;
ANEXO Xll -Modelo de Carta Proposta;
ANEXO  Xlll  -Modelo  de  Composieao  Analitica  do  BDl  (Acordao  2622/2013  TCU  Plenario)  e
Demonstrativo Detalhado da Composieao do Percentual adotado para o BDl;
ANEXO  XIV  -  Modelo  de  Declaraeao  de  lndicaeao  de  Profissional  com   Responsabilidade
T6cnica;
ANEXO XV -Modelo de Atestado de Visita T6cnica;
ANEX0 Xvl -Modelo de Declaraeao de Nao Realizaeao de Visita.
ANEX0 Xvll -Modelo de Termo de compromisso de combate a corrupeao e ao conluio entre
licitantes e de responsabilidade socioambiental;
ANEXO  Xvlll  - Modelo  de  Declaragao  de  Responsabilidade,  prevista  no  artigo  32,  paragrafo
2°, da  Lei  Federal n° 8.666/93;
ANEXO  XIX -  Declaraeao  de  Enquadramento  como  Microempresa  ou  Empress  de  Pequeno
Porte.
16.21.   Fica  eleito,   o   Foro  da  Comarca  de  Augustin6polisITO,   para  dirimir  quaisquer  litigios
oriundos  da  licitaeao  e  do  contrato  decorrente,  com  expressa  rendncia  a  outro  qualquer,  por
mais privilegiado que seja.

17. DAs iNFORMAe6Es:
17.1.   Nao  serao  aceitas  alegag6es  de  nao  entendimento  ou  de  interpretagad  err6neo  das
condig6es  do  presente  Procedimento  Licitat6rio  fixadas  neste  Edital,  salvo  se  manifestadas  e
encaminhadas ao Departamento de Licitag6es,  por escrito, ate 05 (cinco) dias ilteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de Habi[ita9ao e Propostas de Pre§os (art. 41,
paragrafo primeiro);
17.2.  Maiores  informae6es  poderao  ser  obtidas  junto  ao  Departamento  de  Licitae6es,  sito  a
Rua Dom Pedro I,  n° 352 -Centro, ou pelo telefone (63)3456-1739, em horario de expediente.

Augustin6polisITO,18 de maio de 2022.

RALSONATO

/       /,';zz/
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ANEXO I -MEMORIAIS, DECLARAC6ES, PLANILHAS E PECAS TECNICAS

1.    Memorial Descritivo e Especificag6es T6cnicas;
2.    Mem6ria de calculo;  Composie6es;
3.    Cotag6es;
4.    Agrupadores de Eventos;
5.    PO -Planilha oreamentaria;
6.    Cronograma Fisico-Financeiro;
7.    PLQ -Planilha de Levantamento de Quantidades;
8.    QCI -Quadro de Composigao do lnvestimento;
9.    Cronograma previsto -PLE;
10. Quadro Resumo -Notas de Servigo;
11. Quadro Resumo - Levantamento;
12. Quadro de Composigao de BDI;
13. Mem6ria de Calculo da estimativa de custo de Mobilizaeao e Desmobilizaeao de

Maquinas e Equipamentos;
14. Declaraeao de Compatibilidade de Preeos e Quantidades para Obras de Engenharia;
15.   Declaraeao de Custos da Planjlha Oreamentaria;
16. Declaragao Responsabilizando-se pela Conservagao e Manuteneao Peri6dica dos

Dispositivos de Sinalizaeao Viaria;
17.  Declaraeao de Projeto e Manutengao da Sinaliza?ao Viaria;
18. Declaraeao de Encargos Socias;
19.  Declaragao de Conformidade em Acessibilidade;
20. Declaraeao de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual N° DDLA_18-2022;
21.   RRT   Registro de Responsabilidade T6cnica Simples n° Sl11596964;
22. Declaraeao de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual N° DDLA_21-2022;
23.   Anexo I -Lista de Verificagao em Acessibilidade;
24. Projetos Pavimentagao em Bloquetes /Drenagem Pluvial/Sinalizaeao Viaria.
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ANEXO  11

MODELO DE DECLARAeAO DE NAO EMPREGO DE MENOREs

Eu,
na   qualidade   de (s6cio-gerente   representante   legal-
procurador), declaro, sob as penas da lei,  para fins de Cadastro no Registro de Fornecedores
da           Prefeitura           Municipal           de          Augustin6polisITO,           que           a           empresa

CNPJ cumpre    com    o
disposto   no   inciso  Xxxlll,   do  Artigo  7°  da  Constituigao   Federal,   bern  como  comunicarei
qualquer fato ou evento superveniente ao Setor de Cadastro da Area de Compras e Servigos,
da Secretaria Municipal da Fazenda, que venha alterar a atual situaeao.

Art.  7°,  inciso XXXIIl  da Constituieao  Federal:
"...proibicao  de  trabalho  noturno,  Deriaoso  ou  insalubre,` aos  menores

de dezoito anos e de aualciuer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condicao de aDrendiz, a partir de auatorze anos."

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

de 2022.

Nome e Assinatura do Administrador da Empresa

(Observaeao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO Ill

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO CFE. ART 3° DA
LEI COMPLEMENTAR N°.123/2006

(fora dos envelopes)

A Comissao de Licitac6es,

u

inscrita     no     CNPJ     no
intermedio   de   seu   representante   legal,   o(a)   Sr.   (a.)

•............. '         Por

portador(a)   da
Carteira  de  ldentidade  n°  ...................   e  do  CPF  n°  .................,  ie  do  seu  contadorr  o  (a)  Sr.

portador do  CRC  n°  ...........,  DECLARA,  para  fins  de  participaeao  no
Tomada de  Pregos   n° xx/2022,  sob as sane6es administrativas  cabiveis e sob as  penas da
lei,  que  esta  empresa,  na  presente  data,  6  beneficiaria  da  Lei  Complementar  n°  123,  de
14/12/2006.

Declara  ainda  que  a  empresa  esta  excluida  das  vedae6es  constantes  do
paragrafo 4o do artigo 3o da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

....  de  .......,......  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.

Assinatura do Contador

Obs:  Esta declaraeao devera ser entregue ao  Presidente da Comissao de  Licitae6es,  ap6s a
abertura   da   Sessao,   antes   e   separadamente   dos   envelopes   (Proposta   de   Preeo   e
Documentos  de  Habilitaeao)  exigidos  nesta  licitagao,  pelas  empresas  que  pretenderem  se
beneficiar  nesta  licitagao  do  regime  diferenciado  e  favorecido  previsto  Lei  Complementar  n°
123 de 2006.
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ANEXO IV

DECLARAeAO DE iNExisTENciA DE viNcuLO

Eu,  (nome do diriaente.  Dor extenso),  portador da  Cl  n°  .........,  6rgao expedidor
............,    CPF    n°    ...,...........,    ocupante   do    (caraorfuncao)    da   empresa    (razao   social    da
empresa),  inscrita  no CNPJ  n°  ....,........,  sediada a  (endereco comDleto),  DECLARO,  que  nao
possuo  no quadro societario servidor publico da ativa,  ou empregado de empresa  pdblica ou
de   sociedade   mista,   bern   como   servidores   publicos   municipais,   exercendo   funeao   de
gerencia,  administraeao ou tomada de decisao.  Estando ciente de todas as implicae6es legais
originarias da presente declaragao.

....  de  ,,............  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N° ..... /2022

Contrato   de   Prestaeao   de   Servigos   que   entre   si
celebram    o   Municipio   de   Augustin6polisITO   e   a
empresa  .........................,  para os fins que seguem.

Aos  xx  dias  do  mss  de  xxxxxx  de  2022,  nesta  cidade  de  Augustin6polis,  Estado  do
Tocantins,  de  urn  lado  a  PREFEITURA  DE  AUGUSTIN6POLIS,  pessoa  juridica  de  direito
pdblico,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  00.237.206/0001-30,  situada  na  Rua  Dom  Pedro  I,  352,

8inJR°ESAUDgEuSA':#E°['bsg°b'rans:,:t,:o,atc°asr:dp::Speoni:€:rpde:°R=renf:jkM,u8]rc:3:''Eir,.ssAo¥T%]:
CPF  n° XXXXX,  residente  nesta cidade,  doravante denominado de  CONTRATANTE,  no final
assinado,  e do outro lado a Empresa ......................,  pessoa juridjca de direito privado,  inscrita
no  CNPJ  sob  n°.                                   ,  com  sede  na  Rua/Av ..........,   n°  ....-  Bairro  .....................,   na
cidade  ..........................,  representada  neste  ato  por (seu  s6cio  administrador  ...... ),  Senhor(a)
........................,   portador  da  Carteira  de  ldentidade  n°  ........,   6rgao  Expedidor  .........-......... e
do   CPF   n°                                     ,   residente   e   dorriiciliado   na   Rua/Av ................,   n°   ....,-   Bairro

na      cidade      de      ...........................,      doravante      denominada      simplesmente
CONTRATADA,    firmam   o   presente   CONTRATO,    que   sera   regido   pelas   clausulas   e
disposie6es  seguintes,  todas  em  conformidade  com  o  Processo  Administrativo  n°  xx/2022,
Tomada de Preeos n° xx/2022,  bern como com o que disciplina a Lei n.a 8.666 de 21  de junho
de  1993, e suas alterag6es e, supletivamente, com as normas legais de direito privado.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
1.1.   0  presente  contrato  tern   por  objeto  a -prestagao  de  servieos  de   Pavimentaeao  em
bloquetes, drenagem pluvial e sinalizaeao viaria nas Ruas Marcelo Miranda e  lramar'Cardoso
no  Bairro  Vit6ria;  Rua  Jos6  Ferreira  Neto  no  Bairro  Sao  Jos6;   Rua  Cariolano  Francisco  e
Edivaldo  Paulo  no  Bairro  Sao  Pedro e  Rua  Mato Grosso  no  Bairro  Portal do  Sol  11,  na cidade
de Augustin6polisITO.
1.2.   Os  servigos  deverao  seguir  rigorosamente  ,as  orienta?6es  do   Plano  de  Trabalho  e
Projetos,  constituidos  de  planilha  orgamentaria,  cronograma  fisico-financeiro,  BDl,  mem6ria
de  calculo,  memorial  descritivo,  projetos  e  RRT,  assim  como  todos  os  demais  ahexos  do
processo licitat6rio que concluiram na realizagao desta pe?a contratlial.

CLAUSULA SEGUNDA -REGIME DA EXECUC^O E DAS NORMAS TECNICAS:   '!
2.1.   A execugao da  obra  sera  em  regime  de  EMPREITADA  GLOBAL e  deverao  obedecer,
rigorosamente,  os  Projetos  tecnicos  e  as  orientag6es  do  responsavel  tecnico  designado  por
deste Municipio.                                                                                                                                                 I
2.2.   A CONTRATADA obriga-se a executar as obras atendendo as normas t6cnicas e legais
vigentes,   bern  como  as  condig6es  e  garantias  tecnicas  atinentes  a   materia  de  modo  a
resguardar,  sob  qualquer  aspecto,  seguranea  e  o  interesse  do  contratante,  observando  o
estabelecido no Edital.

cLAusuLA TERCEIRA -DA FlscALizAeAO:
3.1.  0  CONTRATANTE  efetuara  a  fiscalizagao  e  acompanhamento  na  :obra ,atrav6s  do(a)
Engenheiro(a)     Civil,     Sr(a) ...............................,     inscrito(a)     no     Conselho     Regional     de
Engenharia e Agronomia - CREA-TO sob n° ................,  responsavel tecnico pelos projetos em
questao, ou por outros t6cnicos por ele indicados, formalmente, conforme prescrito no Edital.
3.2. A CONTRATADA obrigatoriamente devera manter urn livro diario de obra  Para o  registro
de  todos  os  funcjonarios  com  assinatura  diaria  dos  mesmos,  e  langamento  das  atividades
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realizadas  no  dia  que  devera  ficar  no  local  da  obra  sobre  a  responsabilidade  do  mestre  de
obras disponivel,  a qualquer momento para fiscalizagao do Municipio.

CLAUSULA QUARTA -DA DESIGNACA0 DO PREPOSTO:
4.1.     Conforme  apresentado  na  fase  de  habilitaeao,  a  CONTRATADA  designa  como  seu
preposto   o(a)   Sr(a) ,.............................,   engenheiro(a)   civil,    inscrito(a)   no   CREA   sob   n°

assegurando,  sob  pena  de  responsabilidade,  que  o  mesmo  preenche  as
condie6es exigidas no Edital.

CLAUSULA QUINTA -DO PRAZO DE ENTREGA:
5.1. As obras e servigos, objeto deste Contrato, deverao ser efetuadas em prazo maximo nao
superior  a  120  (cento  e  vinte)  dias,   iniciada  a  contagem  a  partir  da  data  de  emissao  da
Autorizagao para inicio dos servieos.

CLAUSULA SEXTA -DOS ENCARGOS E GARANTIA DA CONTRATADA:
6.1  -DOS ENCARGOS:
61.1.  Assume a CONTRATADA inteira e expressa  responsabilidade  pelas obrigae6es sociais
e  de  proteeao  aos  seus  empregados,  bern  como  pelos  encargos  previdenciarios,  fiscais  e
comerciais resultantes da execugao do contrato, atendidas as condie6es previstas no Edital. A
inadimplencia  da  CONTRATADA  com  relaeao  aos  encargos  aqui  referidos  nao  transfere  a
CONTRATANTE  a  responsabilidade  por  seu  pagamento,  nem  podera  onerar  o  objeto  do
Contrato.
6.1.2. A CONTRATADA devera apresentar ate a data do primeiro pagamento,  matricula junto
ao lNSS e Anotaeao de Responsabilidade T6cnica -ART, de execugao da obra.
6.1.3.   Sera   retido,   quando   do   pagamento,   e   recolhido   o   lss,   no   ato,   se   a   empresa
CONTRATADA  tiver  sede  fora   deste   municipio,   no  valor  correspondente   a  XX%   (XXX)
incidente  sobre  os  valores  pagos  a  titulo  de  servieo,  exceto  para  as  empresas  optantes  do
Simples   Nacional  desde  que  as  mesmas  identifiquem  sua  aliquota   na  emissao  da   Nota
Fiscal/Fatura,  conforme legislagao municipal em vigor.
6.1.4.   0   tlltimo  pagamento   referente  as  obras  e  servieos,   constante  do  cronograma  de
pagamentos, somente se clara com a apresentaeao de prova de quitaeao total das obrigae6es
previdenciarias devidas pela obra (Certidao Negativa de Debito do lNSS,  referente a obra).

6.2 - DA GARANTIA CONTRATUAL:

•           !co2:tporeN:o::a,td:ae:n:noo;sa:::::v:ar,:r::o::,:ts:itueo::::#sd:o:S:::::r:a:::t:,::g::rien#::sqt::V;:e3nofuda:nt;a::
56,   da   Lei   n°  8.666/93,   garantia   esta   que   sera'   prestada,   optativamente,   nas   seguintes
modalidades:

a)    Caueao em dinhejro;
b)    Seguro garantia;
c)    Fianga bancaria.

6.2.2.  A  garantia  prestada  pelo  contratado  sera  liberada  ou  restitdida  ap6s  a execueao  do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLAUSULA SETIMA -DO VALOR, DO PAGAMENT0 E DO CONTRATO:
7.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execueao da obra,  o valor global de RS

), referentes a prestaeao de servieos por empreitada global
7.2.  Os  pagamentos  serao efetivados ap6s  a emissao de  Laudo de  Execugaoldos  Servi?os,
referente   aos   servigos   contratados   e   devidamente   executados,   emitidos   pela   Secretaria
Municipal    de     Planejamento,     Projetos,     lndtlstria    e    Comercio    deste     Municipio    e    a
CONTRATADA   devera   entregar  a   nota   fiscal   comprobat6ria   a   execugao  `dos   servigos,
obedecendo aos crit6rios de execugao e fiscalizagao estipulados nesta pega contratual.

RUA  DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL.:  63  34561232

CEP: 77.960-000 / AUGUSTIN6POLIS -TO



ESTADO cO TOCANTI NS

£RjE€Ej#rfi8;5i:;:A.iTD5
CPL-COMISSAO

PERMANENTE
0E LICITAcfio

pREFElruRA   DE          -

uGuSTIREOpotts

7.3. CRONOGRAMAS FisICOS FINANCEIROS.
7.3.1.   Os   pagamentos   serao   efetuados   mediante   a   liberaeao   dos   recurso§,   atraves   da
Secretaria Municipal de Finangas acompanhado de Nota Fiscal,  Boletim de Medigao assinado
pelo   responsavel  tecnico   designado   e   documentos   comprobat6rios  de   recolhimento  dos
tributos.
7.4,   A Nota Fiscal emitida  pela CONTRATADA devera conter,  em  local de facil visualizaeao,
o  PROCESSO  LICITATORIO  N°  xx/2022,  TOMADA  DE  PREeos  N°.  xx/2022,  a  fim  de  se
acelerar o tramite da liberaeao do documento fiscal para pagamento.
7.5.  A  Administraeao  podera  reter  no  pagamento  o  valor  equivalente  a  multa  aplicada  a
CONTRATADA,    desde    que    a    decisao    condenat6ria    tenha    transitado    em    julgado
administrativamente.
7.6. A CONTRATADA devera observar e subordinar-se as normas contidas na Lei  Federal  n°
9.711/98,   bern   como   na   lnstrueao   Normativa   n°   100/03  do   INSS,   as  quais  estabelecem
retene6es  fiscais,  por  parte  da  Tomadora  de  Servieos  no  ato  de  pagamento  das  parcelas.
Caso   a   empresa   contratada   for   optante   pelo   SIMPLES   devera   apresentar   Declaragao
fornecida pela Receita Federal,  informando esta opgao, durante a vigencia do contrato.
7.7.  Nao sera exigido  Guia  de  Recolhimento da  Previdencia  Social  e do  FGTS' se  ainda  nao
vencida a data de competencia para recolhimento dessas obrigae6es.
7.8.  Os  preeos  poderao  ser  recompostos  e/ou  reajustados  desde  que  implementadas  as

::rad'a9::tsadeog:[fndFcaeraNf:::o::,%uempprr:Toesnta°odcaosn::nm:a:r":",Rj%',€:#.ol°o,d:t+t:i,o8d6e6,%:o3;
de mora, o percentual de 0,5°/o ao mss.
7.9. A CONTRATADA devera emitir e apresentar a CONTRATANTE fatura em duas (02) vias,
da  qual  constem  discriminadamente,  por  itens  e  detalhes,  todos  os  servigos ;executados  e
aferidos pela fiscalizagao da CONTRATANTE.
7.10.  As  Notas  Fiscais  apresentadas  deverao  estar  acompanhadas  da  Certidao  `Conjunta
Negativa de D6bitos relativos aos Tributos Federais e Divida Ativa da  Uniao,  as Contribuig6es
Previdenciarias  e  as  de  Terceiros  -  INSS,   Certificado  de   Regularidade  do   FGTS  -  CRF,
Certidao Negativa de D6bitos junto as Fazendas Estadual e Municipal e Certidao Negativa de
Debitos  Trabalhistas.  A  nao  comprovaeao  de  estar  mantendo  as  condie6es  de  habilitag6es
sujeitara no nao pagamento por parte da contratante ate que seja regularizada a situagao em
comento.
7.11.  Quando do  pagamento  sera  retido e  recolhido  o  lss,  no ato,` se  a  empresa  contratada
tiver sede fora deste municipio,  no valor correspondente a 3°/o (ties por cento) incidente sobre
os valores pagos a titulo de servigo.  Exceto  para as empresas optantes do Simples  Nacional
desde que as mesmas identifiquem sua aliquota na emissao da Nota Fiscal/Fatura.    (

CLAUSULA 0lTAVA -DA ALTERACAO DO CONTRATO:
8.1.  Qualquer variaeao  na  forma  do  pagamento  ajustada  sera  feita  mediante  acordo  escrito
entre as partes,  na forma de Termo Aditivo, e sera parte integrante do Contrato,:observado as
condig6es    legais    estabelecidas,     ressalvadas    as    alterae6es    unilaterais    permitidas    a
Administragao (art.  65,  inc.  I).
8.2.   0 Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:
I -Unilateralmente, pela CONTRATANTE:
a)  quando  houver  modificaeao  do  prbjeto  ou  das  especificag6es  para  melhbr  adequaeao
t6cnica aos seus objetivos;
b)   quando   necessario   a   modificaeao   do   valor   contratual,   decorrente   de   acfescimo   ou
diminuigao quantitativa de seu objeto,  nos limites permitidos pela Lei n° 8.666/93.

11 -Por acordo das partes:
a)   Quando  necessaria  a  modificaeao  do  regime  de  execueao,  em  face  de  verifica?ao

tecnica da inaplicabilidade dos termos originarios;
b)   Quando   necessaria   a   modificaeao   da   forma   de   pagamento,   por  ^lmposieao   de

circunstancias supervenientes,  mantida o valor inicial.
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8.3.     A   CONTRATADA  fica   obrigada   a   aceitar,.  nas   mesmas   condie6es   contratuais,   os
actescimos  ou  supress6es  que  se fizerem  nas  obras,  ate  25°/o  (vinte  e  cinco  por cento)  do
valor inicial do Contrato.
8.4.     Se   no   Contrato   nao   houverem   sido   contemplados   pregos   unitarios   para   obras   ou
servigos  extras e  necessarios  a  perfeita  execueao  do  objeto  licitado,  os quais ,serao fixados
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos acima.
8.5.   Quaisquer tributos ou  encargos  legais,  criados,  alterados ou extintos,  ap6s a  assinatura
do  Contrato,   de  comprovada  repercussao  nos  preeos  contratados,   implicarao  na  revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
8.6.       Em    havendo   alteragao   unilateral   do   Contrato,    que   aumente   os   encargos   da
CONTRATADA,   a   CONTRATANTE   devera   reestabelecer,   por   aditamento,   o   equilibrio
econ6mico-financeiro  inicial,

cLAusuLA NONA -DA DOTACAO OReAMENTARIA:
9.1. As despesas decorrentes do  presente Contrato correrao por conta da  seguinte dotaeao
orgamentaria:

ORGAO: 03.09.00 -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Servieos Pl]blicos.
UNIDADE:  03.09.01  -Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Servieos Publicos.
26.782.0501.1.038 -Pavimentaeao de Vias Urbanas
4.4.90.51.00 -Obras e lnstalae6es
Fonte de Recursos: 2000 -Transf. de Convenios
CONTRATO DE REPASSE N° 923978/MDR/CAIXA

cLAusuLA   DEciMA   -   DA   EXEcueAO   DO   CONTRATO   E   DOs   DiREiTOs   E   DAs
RESPONSABILIDADES
10.1.  0  Contrato  devera  ser executado fielmente pelas  partes,  de  acordo  com  as  clausulas
avengadas, respondendo cada qual pelas consequencias de sua inexecugao total ou parcial.
10.2. A execueao do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por urn representante tecnico
da Administraeao, especjalmente designado, identificado no item 3.1  desta Peea Contratual.
10,3.  0  fiscal  do  Municipio  (CONTRATANTE)  anotara  em  livro  pr6prio  todas  as  ocorrencias
relacionadas  a  execueao  do  Contrato,  determinando o  necessario  a  regularizaSao das faltas
ou   defeitos   observados.   As   decis6es   e   providencias   acima   de   sua   competencia   serao
solicitadas aos superiores,  para adoeao das medidas cabiveis.
10.4.    A  definieao  da  ordem  de  execueao  sera  determinada  pelo  responsavel  t6cnico  deste
Municipio, junto a Secretaria Municipal de Planejamento,  Projetos,  lnddstria e Comercio.

10.5. DA CONTRATADA:
10.6.1. A CONTRATADA devera fornecer mao-de-obra e material e executar a obra conforme
descrieao    nas    Planilhas    Or?amentarjas,     Cron.ogramas    Fisjco-Financeiro    e    Memorial
Descritivo, conforme o modo e tempo convencionados;
10.6.2.  Responder por danos a Administracao ou a, terceiros decorrentes de vicios ou defeitos
ocultos  que  tornem  o  material  impr6prio  ao  uso  a  que  e  destinado,  ou  lhe  diminuam  o  valor,
mesmo que o material pereea em  poder do CONTRATANTE,  em  razao do vicio existente ao
tempo da entrega,  bern como pelas falhas na execii?ao do projeto;   `
10.6.3.   Responder  pelos  riscos  do  material  e  pelos  custos  da  execueao  do  servieo  ate  o
termino da obra, que devera ocorrer conforme convencionado;
10.6,4.   Manter  durante  toda  a  execueao  do  contrato  todas  as  condie6es  de:  habilitagao  e
qualificagao exigidas  no  Edital;                                                                                                                I
10.6.5.    Sera   de   inteira   e   expressa   responsabilidade   da   empresa   CON+RATADA   as
obrigag6es   sociais   e   de   protegao   aos   seus   empregados,   bern   como   pelos   encargos
trabalhistas,  previdenciarios, fiscais e comerciais resultante da execu?ao do Contrato.
10.6.6.   A   empresa   CONTRATADA   e   responsavel   pelo   fornecimento   da  .Anotagao   de
Responsabilidade Tecnica -ART ao Municipio,  no prazo maximo de  15 (quinze) dias a contar
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da  autorieagao  para  inicio  dos  serviaps,  sob pena  de  nao  liberagao  da  primeira  parcela  do
pagamento.
10.6.7.    A    CONTRATADA    devera    manter    no    local    da    obra,    preposto,    aceito    pela
CONTRATANTE,  para representa-la na execueao do Contrato.
10.6.8.   A CONTRATADA 6 obrigada a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstituir ou substituir,  as
suas  expensas,  no todo  ou  em  parte,  o  objeto do  Contrato que  apresentar vicios e  defeitos
resultantes  da  execueao  ou  materiais  empregados,  devendo  comunicar  a  CONTRATANTE,
por  escrito,   qualquer  anormalidade  que  apure  ter  ocorrido  na  sua  execueab,   que  possa
comprometer sua qualidade.                                                                                                           I
10.6.9.  Durante  todo  o  periodo  de  execugao  da  obra  a  CONTRATADA  devera  manter  urn
Diario  de  Obra,  em  03  (tres)  vias,  onde  sera  anotado  todo  o  andamento  dos  serviaps,
indicaeao   dos    imprevistos   ocorridos,    bern    como    a    ocortencia   de   chuvas   ou    outros
acontecimentos que possam dmoultar o seu andamento.  0 diario tambem  servira  para que o
fiscal deste Municipio face as devidas anotae6es e solicitag6es pertinentes a obra.
10.6.10,      A   CONTRATADA   DECLARA   na   data   de   assinatura   do   contrato   ter   pleno
conhecimento  do  local  (area)  onde  executara  os  serviaps  de  implantaeao  de  pavimentagao
em  bloquetes,  calcamento,  drenagem superficial,  sinalizaeao e acessibilidade das Ruas Joao
Amaro,  Jos6 Amaro e  Domingos Amaro,  em  Augustin6polisITO,  de  acordct  com  o  objeto  da
licjtagao  e  suas  condig6es,  reconhecendo  ser  perfeitamente  viavel  o  cumprimento  integral  e
pontual das obrigag6es assumidas.
10.6.11.   A CONTRATADA se obriga a refazer as Suas expensas,  quaisquer obras e serviaps
executados em desobediencia as normas tecnicas vigentes;
10.6.12.   A remover,  ap6s a conclusao dos trabalhos,  entulhos,  restos de materials e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou serviap objeto da presente contratacao;  /
10.6.13.  A  cumprir  e  fazer  cumprir  tedas  as  Normas  Regulamentadoras  sobre  Medicina  e
Seguranca do Trabalho;
10,6.14.   A colocar,  nos lugares de execugao das obras ou serviaps,  em locais Visiveis,  desde
a  instalaeao  do  canteiro,  placas  com  dizeres  e  dimens6es  conforme  preceitua  as  normas
tecnicas e 6rgaos fiscalizadores.

I

10.7.  DO CONTRATANTE
10.7.1.  Fiscalizar  e  acompanhar  a  execugao  do  serviap,  aplicando  as  penalidades` legais  e
contratuais cabiveis as hip6teses de desoumprimento parcial ou total do presente contrato;
10,7.2.  Rescindir  unilateralmente  o  contrato quando  ocorrer a  inexeoueao total  ou  Parcial  do
presente pela CONTRATADA;                                                                                                      1
10.7.3.  Efetuar o pagamento a CONTRATADA  pela execugao do Contrato,  pohtualmente,  de
acordo com o item  10.1  do edital.
10.7.4.  Rescindir,  unilateralmente,  o Contrato,  quando ocorrer sua inexecugao parcial ou total;
10.7.5.  AIterar,  unilateralmente,  o  Contrato,  quando  houver  modificag6es  das.condig6es  de
execugao  da  obra,  visando  melhor  adequer tecnicamente  a  prestaeao  do  seivieo  aos  seus
objetivos,  ou,  ainda,  quando  necessaria  a  alteragao  do  valor contratual  em  decorrencias  de
acrescimo ou diminuigao quantitativa do seu objeto.                                                            (

CLAUSULA  DECIMA  PRIMEIRA - DA  INEXECUCAO  E  DAS  HIP6TESES  RESCISAO  D0
CONTRATO:
11.1.   A inexecucao total  ou'parcial  do  Contrato enseja  sua  rescisao,  com  as ;onsequencias
previstas em Lei, sendo causas de rescisao do Contrato:
11.1,1. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificag6es,  projetos ou prazos;
11.1.2. 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificaeees, projetos e prazos;
11.1.3.  A  [entidao  no  seu  cumprimento,  Ievando  a  presumir a  nao  conclusao  da  obra,  ou  do
serviap,  nos prazos estipulados;
11.1.4. Atraso injustificado no inicio da obra,  serviap ou fomecimento;
11.1.5.  A  paralisaeao  da  obra,   do  serviap  ou  do  fomecimento  sem  justa  causa  e  pfevia
comunica9ao a Administragao;
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11.1.6. A subcontratacao total ou  parcial do objeto.,  a associagao do Contratado com  outrem,
a cessao ou transferencia, total ou parcial, exceto se permitida pela contratante,  bern como
a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas no edital e no Contrato;
11.1.7.   0   desatendimento   das   determinae6es   regulares   da   autoridade   designada   para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
11.1.8. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
11.1.9.  A  decretagao  de  falencia,  o  pedido  de  concordata  da  empresa  ou  a  instauragao  de
insolvencia civil de seus s6cios-diretores;
11.1.10. A djssolueao da sociedade;
11.1.11.  A  alteragao  social  ou  modificagao  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa,  que  a
juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;
11.1.12.  Raz6es de interesse pdblico, devidamente justificadas;
11.1.13.  A supressao,  pela  CONTRATANTE,  de obras  ou  servieos,  acarretando  modificagao
do valor inicial do contrato,  al6m do limite permitido neste Edital;
11.1.14.  A  nao  liberaeao,  por parte  da  CONTRATANTE,  de  area,  ou  local  para  execugao  da
obra ou servieo,  nos prazos contratuais;
11.1.15.   A   ocortencia   de   caso   fortuito   ou   de   forga   maior,    regularmente'  comprovada,
impeditiva da execugao contratual.
11.2.  Caso  a  empresa  proponente vencedora  da  licitaeao  nao  execute total  ou  parcialmente
quaisquer  servieos  previstos,  a  Contratante  podera  executa-Ios,  diretamente  ou  atraves  de
terceiros, hip6tese em que a empresa respondefa pelos custos.

CLAUSULA  DECIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES:
12.1.  Pela  inexecugao total  ou  parcial  do  contrato  o  Municipio  de Augustin6polisITO  podera,
garantida  a  previa  defesa,   aplicar  as  seguintes  penas  de  natureza  civil   (clausula  penal),
compensat6rias das perdas e danos sofridos pela mesma, conforme art. 409, do Novo C6digo
Civil, e administratjvo,  nos moldes do art.  87, da Lei n° 8.666/93:

a)  Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  total  do  valor  atualizado  do  contrato  pela
inexecugao parcial do mesmo;

b)  Multa de  15°/o  (quinze  por cento)  sobre o total  do valor atualizado do contrato  pela
inexecugao total do mesmo,  podendo ser cumulada com suspensao temporaria de
participagao  em  licita?ao  e  impedimento  de  contratar  com  a  Admihistraeao,  por
prazo nao superior a 02 (dois) anos;

c)  Suspensao temporaria de participagao em licitaeao e impedimento de contratar com
a Administragao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -VIGENCIA DO CONTRATO:
13.10  presente  contrato  tera  vigencia  de  10  (dez,)  meses,  contatos  a  partir da  data  de  sua
assinatura.
13.2.  Podera  ser admitida  a  prorrogaeao  do  prazo  de  vigencia  do  contrato  quando  restarem
comprovados   impedimentos   decorrentes  de  fatos   alheios   que   impeeam   ou   restrinjam   a
execugao   dos   servieos,    objeto   desta   pega   contratual,    sendo   estes   fat6s   alheios   a
CONTRATADA,  reconhecidos e atestados pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DA RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO:
14.1. A CONTRATANTE na forma do instituido no inciso "I" do artigo 79 da  Lei  n° 8.666/93,  e
alterag6es,   podera   rescindir  unilateralmente`  o  contrato,   nas   hip6teses  especificadas   nos
incisos   I   a  XIl   daquela   Lei,   sem  que  assista  a  rcoNTRATADA   indenizaeao  de  qualquer
esp6cie, excetuada a hip6tese prevista no paragrafo 2° do mesmo artigo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:
15.1.   Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:
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a)   Provisoriamente,  pelo responsavel  por seu acompanhamento e fiscalizaeao,  mediante
termo   circunstanciado,    assinado   pelas   partes,    dentro   de    15   (quinze)   dias   da
comunicaeao escrita da CONTRATADA;

b)   Definitivamente,  por servidor designado  pela  autoridade  competente,  mediante  termo
circunstanciado,  assinado pelas partes,  ap6s decurso do prazo de observagao,  ou de
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

15.2.  0  recebimento  provis6rio  ou  definitivo  nao exclui  a  responsabilidade  civil  pela  solidez  e
seguranea da obra, nem a etica profissional,  pela perfeita execueao do Contrato,
15.3.   A  CONTRATANTE  rejeitara  no  todo  ou  em  parte,  obra  ou  servieo,  se  6m  desacordo
com o Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -D0 FISCAL DO CONTRATO
16.1. Para a fiscalizagao da execugao do objeto ora contratado, em atendimento ao Art. 67 da
Lei  8.666/93,  fica designado  o  Sr .........................,  Secretario  Municipal  de  Meio Ambiente,  ou
por servidor previamente designado para esta fungao.

CLAUSULA  DECIMA SETIMA -DAS  DISPOSICOES GERAIS
17.1.  As  situag6es  e  casos  nao  expressamente  tratados  neste  Contrato  regem-Se  pelos
dispositivos da  Lei  Federal  n.° 8.666 de 21  de junho de  1993,  e suas alterag6es como se em
linhas  aqui  estivessem transcritas e,  supletivamente,  pelas disposie6es contratuais de direito
privado.
17.2.   As   partes   contratantes   declaram-se,   ainda,   cientes   e   conformes   com   todas   as
disposig6es e  regras atinentes a  Contratos contidas  na  Lei  n° 8.666/93,  com  suas alterae6es
posteriores,   bern  como  com  todas  aquelas  contidas  no  Edital  de  licitagao,  ainda  que  nao
estejam expressamente transcritas neste instrumento.
16.3.  Nao  havera  reajuste  de  preeos  durante  a  execueao  do  Contrato,  assegurando-se  a
aplicaeao da legislaeao vigente, relativa aos Contratos.

CLAUSULA DECIMA 0lTAVA -DO FORO
18.1.  Fica  eleito  o  Foro da  Comarca  de Augustin6polisITO  para  dirimir quaisquler ddvidas  ou
controv6rsias que surgirem do presente Contrato Administrativo.

E,  estando assim, justos e contratados,  lavrou-se o presente Contrato, em tres vias de
igual forma e teor que,  ap6s de  lido e achado conforme,  vai firmado  pelos contratantes e por
duas testemunhas, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Augustin6polisITO ,.....,  de  .........,...  de 2022.

ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA                                 i
Prefeito Municipal

Contratante

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

Representante Legal
Contratado

TESTEMUNHAS:

1-

Nome Completo
CPF  N.a
2-
Nome Completo
CPF  N.O
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ANEXO VI

(lNDICACAO DE REPRESENTANTE)

A Comissao de Licitac6es,

INDICACAO DE REPRESENTANTE PARA PARTICIPAR DA TOMADA DE PRECO.

®

®

abaixoassinadAo,SJ3:ai:a:car..a.Sr.......'.:.T.P.:,/MRFG.h6.......'...?°6r%eauorEexppr:a:dn::Tt:.I:gda:
CPF/MF   n.° ...............,   como   seu   Representante,    para   acompanhar   todas  :as   fases   da
TOMADA  DE  PRECOS  N.°  ..... /2022  ate  a  homologa?ao  do  processo  licitat6rio  a  Licitante
vencedora,   podendo,  este  Representante,  assinar  atas  e  demais  documentos  relativos  a
Licitaeao  em  epigrafe,  sendo  a  ele  conferidos  plenos,  irrestritos  e  irrevogaveis  poderes  para
tomar,  em  nome  da  Signataria,  todas  e  quaisquer decis6es  e/ou  deliberae6es  pertinentes  a
esta Licitagao em todas as suas fases.

....  de  ...,.........,  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEX0 Vll

DECLARACAO
(CONHECIMENTO E CONCORDANCIA DOS TERIVIOS DO EDITAL)

A
Comissao Permanente de Licitagao

TOMADA DE pREeos N.O ...... t2022

A  Signataria   ............................,   CPNJ   n°   ............,   estabelecida   no   enderego

Bairro   ...........,   Telefone   ...............,    Municipio   de   ......................,    Estado

........,   CEP .............,   atraves   de   seu   representante   legal,   DECLARA   que   recebi  todos   os
documentos, tenho conhecimento de todas as informae6es e das condig6es estabelecidas no
presente edital, bern como concordo com todos os itens estabelecidos no referido edital.

0 que declaramos acjma e verdade e por isso damos fe.

....  de  ............,,  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO VIll

lvI0DELO DE DECLARACAO
(CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS INDICATIVAS)

A
Comissao Permanente de Licitagao

TOMADA DE PRECOS N.a ...... /2022

DECLARACAO

A   Signataria   ............................,   CPNJ   n°   ............,   estabelecida   no   endereeo

Bairro   ..,........,   Telefone   ...............,    Municipio   de   ....................,.,    Estado

........,  CEP .............,  atrav6s de seu representante legal abaixo assinado,  com  cumprimento ao
solicitado no edital de licitagao DECLARA, sob as penas da lei,  que:

•     Que  compromete-se  a  confeccionar  e  instalar  placa  indicativa  da  obra,
conforme estabelecido no Edital de Tomada de Preeos n° ..... /2022.

0 que declaramos acima 6 verdade e por isso damos fe.

....  de  ..............  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEX0 IX

MODELO DE DECLARA¢AO
(CONHECIMENTO DAS NORMAS TECNICAS, PROJETOS E

ESPECIFICAC6ES TECNICAS)

A
Comissao Permanente de Licitaeao

DECLARACAO

A   Signataria   ............................,   CPNJ   n°   ............,   estabelecida   no   endere?o
Bairro   ...........,   Telefone   ...............,    Municipio   de   ......................,    Estado

.,..,,..,  CEP ..,..........,  atraves de seu representante legal abaixo assinado,  com cumprimento ao
solicitado no edital de licitagao DECLARA, sob as penas da lei, que:

•     Que   tern   pleno   conhecimento   das   normas,   projetos   e   especificae6es
tecnicas  relativas  as obras  desta  licitaeao,  bern como,  das  condig6es  locais
que possam influir na execueao da mesma.

0 que declaramos acima 6 verdade e por isso damos fe.

....  de  ..............  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEX0 X

MODELO DE DECLARACAO
(FISCALIZACAO)

A
Comissao Permanente de Licita?ao

DECLARAeAO

A   Signataria   .......,....................,   CPNJ   n°   ............,   estabelecida   no   enderego
Bairro    ...........,   Telefone   ...............,    Municipio   de    ......................,    Estado

.....,..,  CEP ...........,,,  atraves de seu representante legal abaixo assinado,  com cumprimento ao
solicitado no edital de licita?ao DECLARA, sob as penas da lei,  que:

•     Aceita   fiscalizaeao    e    controle   t6cnico    do    Municipio    ou    quem    este
expressamente determinar.

•     Que  disp6e  de  maquinas,  equipamentos  e  pessoal  t6cnico  especializado
necessarios a execueao do objeto;

0 que declaramos acima 6 verdade e por isso damos fe.

....  de  ..............  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAC^O
(lDONEIDADE DA EMPRESA)

A
Comissao Permanente de Licitaeao

DECLARAeAO

A   Signataria   ......,.....................,   CPNJ   n°.............,   estabelecida   no   enderego
Bairro   ...........,   Telefone   ...............,    Municipio   de   ......................,    Estado

........,  CEP ...,.........,  atraves de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao
solicitado no edital de licitagao DECLARA, sob as penas da lei,  que:

•     Esta  apta  a  tomar  parte  do  processo  licitat6rio,  tendo  em  vista  inexistir
contra   a   mesma   Declaraeao   de   lnidoneidade   emitida   por   6rgao   de
Administragao Pl]blica Federal,  Estadual,  Municipal ou do Distrito Federal.

0 que declaramos acima 6 verdade e por isso damos fe.

....  de  .,............  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO Xll

MODELO DE CARTA PROPOSTA

A
Comissao Permanente de Licitaeao

PROCESSO LICITATORIO N.  083/2022
TOMADA DE PRECOS N. 005/2022

Prezados Senhores,

A empresa  ..,............,......,...,.,  CPNJ  n°  ............, estabelecida  no endereeo
Bairr6    ...........,    Telefone   .............,.,    Municipio   de   ..,..............,....,    Estado   .,......,    CEP ............,,

atraves de seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao disposto no Edital da
Tomada de  Preeos  .../2022,  ap6s analise do referido  instrumento convocat6rio e tendo  pleno
conhecimento do seu conteudo,  se prop6e a executar os servieos objeto desta  licitaeao,  sob
sua inteira responsabilidade,  nas condig6es a seguir:

1  -  0  PRECO  GLOBAL  proposto  para  realizar os  servigos  de  Pavimentagao  em  bloquetes,
drenagem  pluvial  e  sinalizagao viaria  nas Ruas  Marcelo Miranda e  lramar Cardoso  no  Bairro
Vit6ria;   Rua  Jos6  Ferreira  Neto  no  Bairro  Sao  Jose;   Rua  Cariolano  Francisco  e  Edivaldo
Paulo  no  Bairro  Sao  Pedro  e  Rua  Mato  Grosso  no  Bairro  Portal  do  Sol  11,   na  cidade  de
Augustin6polisITO   e   de   RS ......   ( .............. ),   conforme   planilha   oreamentaria   e   cronograma
fisico-financeiro anexos.
2.1.  No  preeo  estao  incluidos  todos  os  custos  diretos  ou  indiretos  para  a  prestaeao  dos
servieos,   inclusive  tributos,   equipamentos,   pessoal,   taxas,   manuteneao  de   maquinarios  e
caminh6es, transportes, alimentaeao etc.
3.  A  empresa  DECLARA  a  suficiencia  do  preeo  proposto  para  a  cobertura  de  todas  as
despesas que envolvem o servigo licitado.
4.  0  prazo  para  a  execugao  dos  servigos  6  de  90  (noventa)  dias,  conforme  disposto  no
referido edital.
5. A presente proposta e valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
assinatura.
6.  A  empresa  DECLARA  ainda  estar  apta  do  ponto  de  vista  juridico,  econ6mico,  t6cnico  e
operacional para os servigos que integram esta proposta.
7. Informae6es Banco Bancarias:
Banco:                                                       Agencia: ..........................         Ndmero         da         Conta         Bancaria:

Titular da Conta Bancaria:
8.  Dados do proprietario ou s6cio Administrador ou Diretor da licitante:       i
Nome:

Telefone:

cargo.......................RG

Enderego completo:
E-mail:

Local                                    / ............,....  de  .......,......  de2022.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Assinatura do Responsavel Tecnico da Empresa
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ANEXO XIll

(PAPEL TIMBRAD0 DOLICITANTE)"COMPOSICA0 DO BDl"

MODEL0 EM PDF NO ANEXO I -QUADR0 DE COMPOSICAO D0 BDI

A
Comissao Permanente de Licitaeao
TOMADA DE pREeos N.O .„.../2022

A Iicitante devera apresentar a composicao e o calculo do BDI, conforme dados abaixo:

OBJETO:    Contratagao   de   empresa   especializada    para   a   prestaeao   de   servigos   de
Pavimentaeao em bloquetes, drenagem pluvial e sinalizagao viaria nas Ruas Marcelo Miranda
e   lramar  Cardoso   no   Bairro  Vit6ria;   Rua   Jose   Ferreira   Neto   no   Bairro   Sao   Jos6;   Rua
Cariolano  Francisco  e  Edivaldo  Paulo  no  Bairro  Sao  Pedro  e  Rua  Mato  Gro\sso  no  Bairro
Portal do Sol  11,  na cidade de Augustin6polisITO.
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ANEXO XIV

MODELO DE DECLARAeAO DE iNDicACA9 DE pROFissioNAL com
RESPONSABILIDADE TECNICA

A
Comissao Permanente de Licitagao

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Conforme  o  disposto  no  edital  em  epigrafe  e  de  acordo  com  a  Resolueao  n°.
218,  de  29/06/73  e  n°.  317,  de  31/10/86,  do  CONFEA  -Conselho  Federal  de  Engenharia,
Arquitetura e Agronomia,  declaramos que o responsavel tecnico pela obra,  caso venhamos a
veneer a referida licitagao, e:

NO None Especialidade CREA no
Data do

Assinatura doresponsavelt6cnico

Registro com firmareconhecida

Declaramos outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionados pertencem ao nosso
quadro tecnico de profissionais e 6 o detentor da CAT -Certidao de Acervo T6cnico exigido
como qualificaeao t6cnica para executar a obra, objeto deste certame.

....  de  ..............  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO XV

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Eu,  _  (funcionario  da  Prefeitura  responsavel  pelo  acompanhamento  da
visita  tecnica),  DECLARO  que  a  empresa (nome  da  empresa),  CNpj  n°
representada neste ato por seu responsavel tecnico devidamente credenciado _ (nome do
responsavel  tecnico  da  empresa  e  profissao),  CREA  n° realizou  visita  aos
locais  em  que  sera  executado  o  objeto  do  Edital  de  Tomada  de  Preeo  n°  xx/2022,  tendo,
assim,   pleno  conhecimento  das  condie6es  nas  quais  deverao  ser  prestados  os  servieos
naquele local.

....  de  ..............  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.

12:02:2..

Carimbo e Assinatura do Engenheiro
Responsavel T6cnico da Prefeitura

CREA-         No
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ANEXO XVI
ivioDELO DE DECLARACAO DE NAO REALizAeAO DE vislTA

A
Comissao Permanente de Licitaeao

PROCESSO LICITATORIO N° .... /2022
TOMADA DE PRECOS N.a ...... /2022

A  empresa inscrita  no  CNpj  no
intermedio   de   seu   representante   legal   o   Sr portador   da
carteira  de  identidade  n° .......................  e  do  CPF  n°  .......................,  DECLARA,  especialmente

para o  EDITAL TOMADA DE  PRECOS  N°.  xx/2022,  que nao realizou visita t6cnica,  mas que
conhece  as  condie6es  locais  em  que  sera  realizada  a  obra,   bern  como  todas  as  suas
peculiaridades,   tendo   conhecimento,   portanto,   das   condie6es   atuais   para   prestaeao   de
servigos    de no      (local) ............................,       e      que      assume      a

responsabilidade  por eventual erro  em  sua  proposta decorrente da falta de visita  ao  local  da
Obra,

..,.  de  ..............  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO Xvll
MODELO DE TERIVIO DE COMPROMISSO DE COMBATE A CORRUPCAO E AO
CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Licitagao: Tomada de Prego xx/2022
Data da Realizaeao do Certame: xx de xx de 2022 as xx:xxh

Senhor(a) presidente(a ),

A empresa
sediada  na

/

/

signataria,  inscrita  no  CNPJ  sob o  N°
(enderego  completo),  por  seu  representante  legal,  Sr.(a)

portador   da   Carteira   de   ldentidade   N° e   do   CPF    No
declara para fins dos dispostos do edital da licitaeao acima identificada:
Consciente   de   que   a   sociedade   civil    brasileira    espera  `dos    agentes
econ6micos a declaraeao de adesao a  principios,  atitudes e  procedimentos
que  possam  mudar a vida  politica  do  Pals,  assim  como  anseia  pela  efetiva
pratica de tais principios;
Desejosa de oferecer a naeao uma resposta a altura das suas expectativas;
Determinada  a  propagar  boas  praticas  de  6tica  empresarial,  que  possam
erradicar   a   corrupeao   do    rol    das    estrategias    para    obter   resultados
econ6micos;
Ciente   de   que   a   erradicagao   das   praticas   ilegais,   imorais   e   anti6ticas
depende de urn es forgo dos agentes econ6micos socialmente responsaveis
para envolver em tais  iniciativas  urn numero cada vez maior de empresas e
organizag6es civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do C6digo Penal Brasileiro e art. 90 da
Lei 8.666/93 e altera96es posteriores, se compromete a:

1.        Adotar,  ou  reforgar,  todas  as  ae6es e  procedimentos  necessarios  para que
as  pessoas que  integram  as suas estruturas conhegam as  lei,s a que estao
vinculadas,   ao   atuarem   em   seu   nome   ou   em   seu   benefi¢io,   Para   que
possam cumpri-Ias integralmente, especialmente,  na condieao de fornecedor
de bens e servigos para a Prefeitura Municipal de Augustin6polis -TO.

2.        Proibir,  ou  refor?ar a  proibigao de que qualquer pessoa ou  organizagao que
atue em seu nome ou em seu beneficio de, comprometa-se a dar ou oferega
suborno,    assim    entendido   qualquer   tipo   de   vantagem    patrimonial   ou
extrapatrimonial,    direta    ou    indireta,    a    qualquer   funcjonario    Prefeitura
Municipal de Augustin6polis -TO,  nem mesmo para obter decisao favoravel
a os seus neg6cios;

3,        Proibjr ou  reforgar a  proibi?ao  de que qualquer pessoa  ou  organizaeao  que
aja  em  seu  nome,  seja  como  representante,  agente,  mandataria  ou  sob
qualquer   outro   vinculo,    utilize    qualquer   meio    imoral    ou   ;anti6tico    nos
relacjonamentos com funcionarios da  Prefeitura Municipal  de Augustin6polis
-TO;

RUA  DOM  PEDRO  I,  352,  CENTRO, TEL.:  63  34561232
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4.        Evitar  que  pessoa   ou  organizagao  que  atue  em   seu   nome  ou  em   seu
beneficio estabelega qualquer relagao de neg6cio com as pes§oas fisicas ou
juridicas,   dentro   de   sua   cadeia   produtiva,   que  tenham   sido   declaradas
inid6neas pela Administra?ao Pdblica;

5.        Nao tentar,  por qualquer meio,  influir na decisao de outro participante quanto
a participar ou nao da referida licitagao;

6.        Apoiar  e  colaborar  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Augustin6polis  -TO  em

qualquer apuraeao  de  suspeita  de  irregularidade  ou  violagao  da  lei  ou  dos
principios  eticos  refletidos  nesta  declaragao,  sempre  em  estrito  respeito  a
legislagao vigente.

E, declara que:

7.        A    proposta    apresentada    nesta    licitaeao    foi    elaborada    de    maneira
independente e que o seu  conteudo,  bern como a  inteneao de apresenta-Ia
nao foi,  no todo  ou em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado  a discutido
com  ou  recebido  de  qualquer outro  participante  em  potencial .ou  de fato  do

presente  certame,   por  qualquer  meio  ou   por  qualquer  pessoa  antes  da
abertura oficial das propostas;

8.        Esta  empresa  e  seus  s6cios-diretores  nao  constam  em  listas  oficiais  por
infringir  as  regulamentag6es  pertinentes  a  valores  s6cios-ambient.ais,  bern
como   nao   contrata   pessoas  fisicas   ou  juridicas,   dentro   de   sua   cadeia
produtiva, que constem de tais listas;

9.        Esta  plenamente  ciente  do  teor  e  da  extensao  deste  documento  e  que
detem plenos poderes e informae6es para firma-lo.

Declaramos ainda, ter ciencia que "a falsidade de declaragao, resultara na
inabilitaeao desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art.  299 do C6digo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sang6es administrativas

previstas na Lei n° 8.666/93 e alterag6es posteriores, bern como demais normas perti`nentes a
esp6cie".

....  de  ,......,......  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO XVIl

M°DEL°DEDECEA#8£LPFDOE25,EDSAP:E,SFAEBjE`ELfLDE#6:¥,'§3TAN°ART`G°32'

A  empresa inscrita    no    CNPJ    n°    ........................,    por

interm6dio  do  seu  representante  legal  abaixo  assinado,  declara  sob  as  penalidades  legais,
para fins do  disposto  no  §  2°,  art.  32,  da  Lei  8.666/93,  que  ate  a  presente  data  inexiste fato
impeditivo    para    sua    habilitagao    no    presente    processo    ljcitat6rio,    estando    ciente    da
obrigatoriedade de comunicar ocorrencias posteriores.

..,.  de  ........,..,..  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO -XIX

MODELO DECLARAC^O DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUEN0 PORTE

A empresa inscrita  no  CNpj  no
interm6dio   de   seu   representante   legal   o(a)   Sr.(a)
Carteira de  ldentidade  n°                          e de CPF  n°

portador  (a)   da
DECLARA,  para fins

do disposto no Edital do Tomada de Preeo n° XX/2022, que tern como objetivo a prestagao de
servigos  de  Pavimentagao  em  bloquetes,  drenagem  pluvial  e  sinalizagao  viaria  nas  Ruas
Marcelo  Miranda  e  lramar Cardoso  no  Bairro  Vit6ria;  Rua  Jos6  Ferreira  Neto  no  Bairro  Sao
Jose;  Rua Cariolano  Francisco e  Edivaldo  Paulo no  Bairro Sao  Pedro e Rua Mato Grosso no
Bairro  Portal  do  Sol  11,  na  cidade  de  Augustin6polisITO,  de  acordo  com  as  especificae6es
contidas  neste  edital,  de  acordo  com  as  planilhas  orgamentarias  especificados  no  presente
edital,  sob  as  sane6es  administrativas  cabiveis  e  sob  penas  da  Lei,  que  esta  empresa,  na
presente data, e considerada:

(      ) MICROEMPRESA, conforme lnciso I,  art.  3° da  Lei complementar n° 123/2006;

(      )  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE,  conforme  inciso  11,  art.  3°  da  lei  Complementar  n°
123/12006.

DECLARA ainda  que a empresa esta excluida das vedae6es constantes  do  paragrafo 4° do
artigo 30 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

OBS.:  A  declaragao  acima  devera  ser  assinalada  com   urn  "X",   ratificando-se  a  condigao
juridica da empresa licitante e ter a assinatura do representante legal.

....  de  ..............  de  2022.

Assinatura do Representante Legal.
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