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EDTTAL N'003/2022

PROCESSO/PMSGA/RN N" ]26Ji]02]
CONCORRÊNCIA PUBLI(]A N" OO.]'20]2

A COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, instituída pela Portaria n." 47612022,
de l8 de março de 2021, da lavra de Sua Excelência o Prefeito Municipal. torna
público para conhccimcnto dos interessados que, objetivando a contratação de
empresa prestadora dc scrviços dc cngenharia para a execução de obras civis adiante
destacada. lará licitaçào na Modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA do tipo

"MENOR PREÇO", tenrlc como critério de julgamento o nlenor preço global, sob
a forma de execuçào indireta, à qual será regida pela Lei Federal n." 8.666/93 (com
suas alterações) e demais normas aplicáveis à especie, crúa documentaçào e

propostas de preços deverào ser entregues no dia 27 de junho de 2022. às 09:00
horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Alexandre
Cavalcanti, s/n.', Centro, São Gonçalo do Amarante/RN. com abertura prevista para

a mesma data e horário.

I

l.l. O objeto do presente é a contratação de empresa prestadora de serviços
de engenharia para executar obras civis na CONSTRUÇÀO Og UUR UNIDADE
BÁSICA DE SAUDE UBS EM SANTA TEREZINHA, SÀO GONÇALO DO
AMARANTE-R, em virlude do aumento da demanda de âtendimentos diários
realizados pelas equipes, garantindo acomodaçào adequada seguindo as normas
padronizadas do ambiente de saúde e acessibilidade a serem ofertados à população

e aos profissionais, bem como melhoria c implantação.
1.2. As especificações técnicas e os quantitativos dos serviços a serem executados

encontram-se discriminado.i no Projeto Básico ou Termo de Referência e Memorial
Descritivo, partes integrantcs deste Edital.

2.1. C ada licitante deverá fazer-se presente somente com um representante, que

devidamente munido de documento de identificação (Cedula de Identidade ou

documento equivalente) e instrumento de procuraçâo, público ou particular com

poderes especiais e especificos para a prática de quaisquer dos atos do procedimento

licitatório pertinente à CONCORRÉNCIA N' 003/2022 Proccsso/PMSGA/RN n.'
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3263/2022, que o habrlite junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, será o único admitido a intervir em
todas as fases dgsta licitação, desdc que demonstre tal condição dentro do prazo
previsto no item 2.2.
2.2. Estando a empresa licitante representada por um de seus titulares ou diretores,
deverá o mesmo demonstrar à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Sâo Gonçalo do Amarânte/RN, atraves de documento hábil até o

horário previsto para abertura da presente licitaçào, que desempenha, realmente, tal
função.
2.3. O licitante que não se fizcr reprcsentar, nas condições e forma previstas nestc
item, não poderá participar ativamente da licitaçào, ficando impedido, portanto, de
assinar e rubricar quaisquer documentos pertinentes ao presente procedimento.
como tambóm não poderá: interpor cventuais recursos; solicitar vistas,
esclarecimentos e informaçôesl requcrcr juntadas dc requcrimentos, impugnações
e/ou solic itaçôes de reconsiderações.
2.4. A falta da aposiçào da assinatura do representante legal na respectiva Ata de
Julgamento, quando for o caso, implicará, para todos os efeitos legais. na aceitação
das decisões da Comissào Permanente de Licitaçào da Prefeitura Municipal de Sâo

Gonçalo do Amarante/RN, sem que lhe caiba qualquer recurso ou indenização.

03. DOSREQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderá paÍicipar da presente licitação toda e qualqucr cmpresa regularmente

estabelecida no país e quo satisfaça integralmentc as condições e cxigências destc Edital.

I - Nào ser pessoa juridrca reunida em consórcio:
Il - Não estar sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação
ou haja sido suspenso de licitar pela Adnrinistraçào Pública e/ou declarado inidôneo
por qualquer órgão público;

III - Entregar à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Sâo Gonçalo do Amarante/RN, através de seu represente legal, os envelopes de

documentação e proposta de preços, na data, hora e local da abertura da licitação,
não se admitindo, sob qualquer hipótesc. o envio dos respectivos envelopes através

dos correios, fax, internet ou quaisquer outros meios;

IV - Ter ciência de qtle seu representante legal não poderá, em hipótese

alguma, rspresentar mais de uma emprcsa licitante, sob pena de verificando-se tal

situação, ficar as empresas, assim representadas, excluidas de participar de todas as

fases da licitação sem que lhes caiba. para todos os efeitos legais, nenhum recurso

ou indenização:
V Ter conhecimento de que o descuntprimento de quaisquer das condições

estabelecidas neste Edital, notadamente quanto à habilitação (documentação) e à

proposta de preços implicará. para todos os efeitos legais, na sua PRONTA

INABILITAÇÃO oU DESCLASSIFICAÇÃo, conforme enseje o caso, pela
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Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sào Gonçalo do
Amarante/RN.

04. DA DOCUMENTAÇÃO

4.1 - A empresa licitante deverá apresentar obrigatoriamente os documentos
(envelope n'01) a SEGUIR ELENCADOS, SOB PENA DE SER PRONTAMENTE
INABILITADA, obedecida à ordem de apresentação abaixo estabelecida, devendo,
os ditos documentos serem apresentados en original ou em cópia autenticada por
tabelião de notas ou confcrida com o original por qualquer mcmbro da Comissâo
Permanente de Licitação, desde que a licitante interessada tenha comparecido com
as cópias e os respectivos orig inais ate vinte e quatro horas anteriores ao horárir-r
marcado Dara a aberturldqs cnvclopes com a documentaçào
I - Habilitação Juridica
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa licitante (sócio(s) e/ou
proprietário);
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto or.l contrato social em vigor. devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administrad ores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso dc socicdades civis, acompanhada dc prova
de dirctoria em exercic io i

II - Qualificação econôrnico-frnarrceiru
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, nào sendo dispensada apresentação da

abertura e encerramento com seu (s) Termo (s) de Registro e de Autenticação em

Conformidade com os órgàos reguladores, que comprovem a boa situaçào financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizâdos por indices oficiais quando encerrado há mais de três meses

da data de apresentação da proposta;
a.1) De acordo com o art. 176 da Lei Federal n. ' 6.404. de 15 de dezembro de 1976,
as demonstrações contábeis consistem de: demonslração dos lucros ou prejuízos
acumulados, Demonstração do Resultado do Exercicio e Demonstração dos Fluxos
de Caixa;
a.2) A boa situação financcira da empresa será comprovada mcdiantc a apresentaçào

de resuno contábil com a demonstração de obtenção do índice de Solvência Geral
(SG) igual ou ntaior a 0l (um), calculado e comprovado atravês da seguinte fórmula:

SG:
PASSIVO CIRCUT.ANTE .t- EXIG EL A LONGO PRAZO

a.3) Sornente serão habilitadas, as empresas licitantes que obtiverem o índice SG

igual ou maior que I ,0 (um).
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a.4) Caso a Comissão Pernanente de Licitação comprove alguma manobra com
vistas a apresentação do índice SG, a ernprcsa responsávcl pelo balanço será
automaticamente inabilitada.
a.5) Se o índice for menor que I,0 (um), a empresa poderá apresentar demonstÍativo
com o capital social integralizado correspondente a l0%o (dez por cento) do valoÍ
estipulado pela Administração para pagamento dos serviços.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata. expcdida pelo (s) Cartório (s)
Distribuidor (es) da sede do licitante, até sessenta (60) dias antes da data fixada,
neste Edital, para realizaçào do certame.

III - Quanto à regularidade fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relalivo ao domicilio ou sede do licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto contratual;
c) Certidão Conjunta Negativa de Debrtos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União e Débitos Previdcnciários, expedida pela Secretaria da Receita
Federa[;
d) Certificado de Regularidade Fiscal CRF, relativo ao recolhimento clo FGTS,
expedido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão Negativa de Débitos Estaduais e a Dívida Ativa do Estado, emitida pela
Secretaria de Tributação ou outro órgão equivalente na Unidade Federada à qual a
empresa licitante é domiciliadal
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Secretaria de Tributação
ou outro órgão equivalente no município no qual a empresa licitante é domiciliada;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho nos termos da Lei Fcderal n." 12.440, dc 07 de julho de 201 l.

IV - Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Quitação (CRQ) da empresa e de seu (s)
responsável (eis) técnico (s), junto ao (s) Conselho (s) Federal/Regional de:
Engenharia e Agronomia; de Arquitetura e Urbanismo; dos Técnicos lndustriais
(com habilitação cspecífica ao escopo/objcto da licitação) no Estado do Rio Grandc
do Norte / (CREA-CAU-CRT/RN), sendo que. em caso de empresa (s) procedente
(s) de outro (s) Estado (s) federado (s), deverá a referida certidào estar visada pelo
(s) Conselho (s) supracitado (s)i
b) CAPACITAÇÀO TECNICO-PROFISSIoNAL - Comprovação de que a

empresa, na data fixada para realização da presente licitação, possui, em seu quadro

permanente, técnico de nír'el superior legalmente habilitado junto ao Conselho de

Classe atinente, detentor de certidão de acervo técnico que comprove experiência

anterior compatível conl o objeto da presente licitação junto à aquela. Outrossim à

comprovaçào de que o mesmo faz parte do quadro técnico da licitante participante,

dar-se-á mediante a apresentaçào de cópia xerográfica de contÍâto de trabalho ou

registro na CTPS autenticada pela DRT, ou ainda de ficha de registro de empregado

(s).

centro Administrativo, Av. alexardrê cayatcanti, s/n, centro, cEP 59.290-000 - TeleÍone (8ó) 991055180

Endereço Etetrônico; www.sâogoncato rn.gov.br - E-mait: cpl@sâogoncato.rn.gov br

x



ESTADO DO RIO GRA\Df, DO NORTE
PREFEITURA MUNI(]IPAL DE SÀO GO\ÇALO DO AMARANTE
Centro Ádmirlistrsli!o à Rüa AltraÍdrc (lavalcanti. s/n - CEP 59.290-000
CNPJ/Nt F n' 0t.079.402/0001 -15

PI"ISGA

Folhô No 236

b.l) O (s) profissional (is) indicado (s) pela empresa licitante para fins de
comprovaçào de sua capacitação técnico -profi ssional, deverá (ao) constar de rclação
descritiva de sua qualificação, com indicaçâo da funçào e do tempo de atividade de
cada um na função coerenle com o porte da obra, devendo ainda ser acompanhada
de declaracão de que o mesmo partici Dará da execucào das obras
c) CAPACITAÇÃO TECNICO-OPERACIONAL - Será feita por atestados
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, enr nome da empresa
licitante participante, devidamente registrados no CREA, comprovando que a

mesma já executou contrato (s) de obra (s) e/ou serviço (s) SIMILAR (ES).
outrossim, COMPATÍVEL (lS) cm caracteristica (s). quantidade (s) e prazo (s), nào
desprezando o que solicita tambénr no projeto básico e/ou memorial descritivo aos

itens de maior relevânc ia:
c.1) a Licitante deverá comprovar junto a capacitaÇào técnico operacional serviços
descritos no subitem l8.l do Memorial Descritivo conforme descritos a seguir e

Constantes da planilha orçamentariâ básica.

l8,l - Na qualiJicação técnica o edital det'erd exigir quc as licitantes, con,prot'em aptidão
Íécnicu atratés de atestados de ctpac'idude técnica registrados no CREÁ que exe(utou
pelo menos 50% (Cinquenta por cento) dos serviços constantes dos ilens:

A) 5.1 -ÀLWNARTA DE VEDAÇÀO DE BLOCOS CERÂMICOS FUN4DOS NA
HONZONTAL DE gXTgXIgCM (ESPESSURÁ gCM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAI0R oU IGLIAL A 6M, SEM VÃoS E ARGAMÁSSA DE
ÁSSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2011

b) 13.3 _ CONCRETO CICLOPrcO FCK=ISMPÁ, 30% PEDRA DE MÃO EM
VO LAM E, INC L US I VE LA NÇAM E NTO. A F_05/202 I

C) 4.17. LAJE PRÉ.MOLDÁDÁ UNIDIRECIONÁL, BIAPOIÁDA, PARÁ FORRO,
ENCHIMENTO EM CERÁMICA, I]GOTA CONVENCIONAL, ÁLTURA TOTÁL
DÁ L.AJE (ENCHIMENTO+CAPÁ) = (8+3). ÁF I I/2020

d) 8.10 - EMBOÇO OLt MASSÁ LTNICA El'| ÁRGÁMÁSSA TRAÇO t:2:8, PREPÁRO

MECÂNICO COM BETONEIRA 4OO L, APLICADA MANI]ALMENTE EM
PANOS DE FACHÁD,4 CO,I,I PRESE,\ÇÁ DE I.ÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014.

E) 8.1 - REWSTIMENTO CERÂMICO PÁRA PÁREDE COM PLÁCAS TIPO

ESMÁLTADA DIMENSOES |OXTO CM, TIPO ELIÁNE, LINHA GALERIA
BRANCO MESH, PEI-3, APLICÁDO COM AGRÁMÁSSA INDUSTRIALIZÁDA
AC-II, RETI]NTÁDO, EXCLLISII'E REGLILARIZAÇÃO DE BÁSE OLi EMBOÇO.
VER OI
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.í) 6.5 - TRAMÁ DE MADEIRACOMPOSTA POR RIPÁS, CÁIBROS E TERÇÁS

PÁRA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUÀS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TNCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019:

s) 10.6 - PORTÁ DE MADEIRA EM ?-ICHÁS Oü MACIÇA DE GIRO, COM
FECHADLIRA E DOBRADIÇAS _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
R 05/2021;

h) 4.9 _ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOKryTA DE 
'TGA, 

ESCORAMENTO
METÁLICO. PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRÁ
PLASTI FICADA, t0 UTILIZAÇOES. AF_09/2020:

i) 7.7 - EXECUÇAO DE PISO INTERTRÁ)'ÁDO, COM BLOCO SEXTA''ÁDO DE
25X25cm, EXPESSUL4 I0cm. AF 122015;

j) 4.7 - CONCRETO FCK:25I1PA, toço I:2,3:2,7 (EM MASSÁ SECA DE CIMENTO
E AREIA/AREIA MEDIÁ./BRITA-1) -PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRÁ
400 L. ÁF_05/2021;

K) 13.1 1 _ PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADÁ 1OÁ/250V,

CAIXÁ ELETRICA, ELETRODL:TO, CÁBO, RASGO, QLIEBRA E
CHAMBAMENTO. AF_01/2016 (Incluso 7 pts para lluminação de emergência):

I) 3,4 - FÁBRICAÇAO, MONTAGEM, E DEMONTAGEM DE FORMÁ PARÁ VIGA
BALDRAME, EM MÁDEIRÁ SERRAD,A, E:25MM, P/ 4 L'TILIZAÇOES.
AF_0ó/2017 (cin as e Muro de Contenção);

M) 8.6-EMBOÇO PARÁ RECEBIMENTOS DE CERÂMICÁ, EM ÁRGAMÁSSÁ
Tf,4ÇO I:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRÀ 4OOL, ÁPLICADO
MAN(I.ALMENTE COM ÁREÁ MATOR QI',E 10M" ESPESS(RA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCA. ÁF 06/20r4;

V - OUTRAS EXIGÊNCIAS, CONFORME OS MODELOS ABAIXO:
a) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, de Concordância com os
Termos do Etlital e de que nào possui em seu Quadro de Pessoal empregados
menores de idade, conforme nrodelo a seguir:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCT,q, »T FATOS IMPEDITIVOS,

Centro Administrativo, Âv. Atexândre Cavalcanti, s/n, Centro, CEP 59.290-000 - Tetefone (84) 991055180
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n) 8.7 - EMBOÇO OLI MASSA ANICA EM ÁRGAMASSA TRAÇO l:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRÁ 4OOL, APLICÁD MANLIALMENTE EM PANOS
DE FACHAD.4 COM PRESENÇ.4 DE t ÃOS, ESPESSI/À/ DE 25MM.
AF 0il2014;
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CONCORDÂNCIA CONI OS'TERNIOS DO EDII'AI, E MÀO.DE-OBRA
INFANTII,

(razão social na enrpresa) inscrita no CNPJ N.'
com sede na (endereço completo) por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr.(a) inÍia-assinado, portador(a) da
Carteira de Identidade n-o e do CPF/MF n.' para os Íins de

habilitação na CONCORRÊNCIA n." OO3l2022, DECLARA expressamente que:

à Até a presente data, inexistem fatos supervenientes a sua habilitação no presente
certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteri ores;
) Concorda plenamente com os termos do Edital. e, por isso, abdica do direito de

impugná-lo nos termos do art. 41, §§ l. " e 2. " da Lei Federal n.o 8.666/93',
) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lci Fcdcral n. ' 8.666, dc 2l de
jnnho de 1993, acrescidopela Lci n. " 9.854, d,e 2l dc outubro de 1999, não emprcga
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçào de aprendiz ( ).
Data, nome e assinatura do Responsável pela Iicitante;
b) Declaração, emitida pelo responsável da empresa licitante, de que recebeu os

documentos, e que visitou os locais onde serào realizados os serviços objeto desta

CONCORRÊNCIA n.'003/2022, intcirando-se, portanto, dc todas as informações
e condições locais da obra, bcm como das dificuldadss c circunstâncias outras que
possam influir, não somente na claboraçào da proposta, como na própria exccuçào
dos serviços;
c) Declaração atestando sob as penas da lei que a licitação (CONCORRÊNCIA n."
00312022) visando a contrataçào de empresa para a execução de obras civis na

CONSTRUÇÀO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE UBS _ EM SANTA
TEREZINHA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN em virtude do aumento da
demanda de atendimentos diários realizados pelas equipes, garantindo acomodação
adequada seguindo as normas padronizadas do ambiente de saúde e acessibilidade
a serem ofertados à populaçào e aos profissionais, bem como melhoria e

implantação. atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na Lei Federal n.o

8.66611993 e suas alteraçôes, inclusive quanto à forma de publicação;
d) Declaração atestando sob as penas da lei que a licitação (CONCORRÊNCIA n."
00312022) visando a contrataçào de empresa para a execução de obras civis na
CONSTRUÇÂO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE UBS EM SANTA
TEREZINHA, SÂO GONÇALO DO AMARANTE-RN em virtude do aumento da
demanda de atendimentos diários realizados pelas equipes, garantindo acomodaçâo
adequada seguindo as normas padronizadas do ambiente de saúde e acessibilidade
a serem ofertados à populaçào e aos profissionais, bem como melhoria e

implantação, que visitou o local da obra conÍbrme estabelecido no item 2.7 do
Memorial Descritivo de Engenharia, anexo a este edital

Centro Administrativo, Áv. Atexandre Cavalcanti, s/n, Centro. CEP 59.290-000 - TeleÍone (84) 99j055180
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e) Declaração responsabil izando -se sob as penas da lei pela garantia dos serviços
executados no qug tange a sua solidez c segurança pelo prazo dc 5 (cinco) anos a

partir do recebimento dcfinitivo nos termos do art. 73, inciso l, alinea "b" da Lei
Federal n.n 8.666i93, conforme estabelecido no art. 618 do Código Civil Brasileiro
c/c o ârt. 69 da Lei Federal n." 8.666193.
4.2. A r.ào adequação da integralidade da planilha aos limites impostos pelo Decreto
n.' 7.983/2013, caso não seja possível a correção, implica na desclassificaçào da

proposta de preços.
4.3. A documentaçào exigrda neste itenr deve estar dentro do prazo de validade,
como também scr apresentada cm envelopc opaco, lacrado e indcvassável, contendo

em sua face externâ, obrigatoriâ men te, os seguintes dizeres:

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO
CONCORRÊNCIA N. " OO3i2O22

PROCESSO/PMSGA/RN N.' 3263 12022

RAZÂO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
CONTATO (S) TELEFÔNICO ATUALIZADO:
E-MAIL:
E\\'ELOpF: \' 0t - D()C[ \rENT.{Ç,iO t)E H.-\8il.r',r.\ÇÀO

05. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A proposta (envelope n" 02) deverá ser apresentada, em uma t'ia datilog'a/ada
ou processada otrovés de meio elefi'ônico, com papel timbrado da empresa, separada e
monlada, redigida en língua pornguesa, sem emendas, rasuras ou entt'elinhos, datada e

assinada a última.folha e rubricada nas demais, pelo represenlante legal da empresa, dela

c ons I anclo, obri gatori amenl e :

I - Planilha com preços unitários e total. expressos em R$ (reais), por item e subitem
da planilha, sendo o valor total da planilha expÍesso em algarismos e por extenso,
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência.
II - Planilha com Demonstrativo do BDI Beneficios e Despesas lndiretas cujo
limite com conforme exigôncia do convenente fica, desde logo, adstrito a 24.23'Á
(vinte e quatro virgula vinte e três por cento).
III Planilha com a composiçâo analítica dos preços em que conste minirnamente a

descrição, as quantidades e os custos unitários dos materiais, mào de obra e

equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida, conforme nrodelo
apresentado. Esta composição poderá ser corrigida nos termos do art.43, § 3." da
Lei Federal n.' 8.666193, desde que nào resulte na inclusão de documento não
apresentado anteriormente e bem como na elevação do preço final da empresa
dcclarada como vcncedora do ccrtame, outÍossim, tanto mcmória de cálculo, quanto

k

Éolha No
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as composições supracitadas, serão âpresentadâs apenas para a licitantes
declarada vencedora do certame, cuja planilha deverá ser entregue a Comissão
Permânentê de licitações no prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação do
resultado final, na imprensa oficial.
IV Planilha com o Cronograma Fis ico -Financeiro com os prazos e percentuais

compatíveis com a planilha referencial:
V - Razão social da t1rma, CNPJ/MF, endereço completo. inclusive o CEP,

teleÍbne e número do fax para envio de correspondênci a s, tudo consignado no final
da proposta;

Vl - Prazo de validade da proposta. que nào poderá ser inferior a sessenta
(60) dias, prorrogado por igual periodo em caso de Íàtos supervenientes, respeitada
a não aceitação mediante comunicaçào prévia da nào concordância, contados da data

de sua abertura pela Comissão Pcrmânente dc Licitação, bem como nome, CPF,
Cédula de ldentidade e cndcreço completo do diretor ou titular da cmprcsa,
responsáveI pela assinatura do contrato decorrente da presente Iicitação.

VII Declaração de que nos preços ofertados na proposta de preços já estão

incluídos todos os elementos (inrpostos, taxas, uniformes, fretes. refeições, etc.) que

incidam ou venham a incidir sobre os mesmos.

5.2. Todas as planilhas de custos previstas nos incisos I a IV do subitem 5.1

deste Edital deverão estar assinadas pelo representante legal da empresa e pelo
profissional técnico responsávcl pcla elaboraçào das mesmas. A empresa fica
obrigada a demonstrar com documcntos o vínculo cmpregatício ou de subordinaçào
do profissional que assinou as planilhas.

5.3. A proposta deverá ser aprcsentada cm envelopc opaco, lacrado c

indevassável, contendo en sua face externa, obrigatoriamente, os seguintes dizeres:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. " OO3/2022

PROCESSO/PMSGA/RN N. " 3263 I 2022
RAZÂO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
CONTATO (S) Tf,LEFÔNTCO ATUALIZADO:
E-MAIL:
ENVELOPE N" 02 PROPOSTA DE PREÇOS

06. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS En-VELOPES

6.1. Os envelopes de documentaçào de habilitaçào e proposta de preços deverào ser
entregues ao Presidente da Comissào Permanente de Licitação, em envelopes
distintos, por intermédio do representante legal da empresa, no local, data e horário
em que será realizada a licitaçào. não se admitindo. em nenhuma hipótese, o
recebimcnto de documcntos relacionados com a habilitação e/ou proposta de prcços

PMSGA
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fora dos respectivos envelopes erou depois do prazo (data e horário) estabelecido
para a abertura da presente licitaçâo.
6.2. Serào abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de

habilitação que será analisada e rubricada pelos membros da Comissào e pelos

demais licitantes presentes. Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a

reunião para análise da documentação de habilitaçâo, nrarcando nova data e horário,
para prosseguimento dos trabalhos.
6.3. Ocorrendo interrupções, os documentos de habilitação e os envelopes contendo
as propostas, devidamente fechados e lacrados, serão rubricados pela Comissão e

pelos licitantes presentes, ficando cm poder daquela. até quc scja decidida a

habilitação.
6.4. A Comissào Permanente de Licitaçào manterá em seu poder os envelopes
contendo as propostas de prcços dos licitantcs inabilitados, mantendo-os
devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal, de que trata
o art. 109, I, "a". da Lei Federal n." 8.666193.

6.5. Após o término do período recursal de que trata o subitenr anterior, será

comunicado aos licitantes habilitados nova data e horário para a abertura das

propostas e, seguidamente, feita a devolução dos invólucros contendo as propostas

de preços dos licitantes inabilitados.
6.6. Não havendo licitante inabilitado ou se todos os licitantes manifestarem,
expressâmente, desistência de interpor recurso; intcnção esta que devcrá constar na

ata a ser lavrada e assinada por todos os licitantcs prcsentes, e depois de scrcm
devolvidos todos os envelopes contendo as propostas dos licitantcs inabilitados,
proceder-se-á a imediata abeÍtura dos cnvelopes contendo as propostas das emprcsas
habilitadas, sendo as mesmas rubricadas, folha por folha, por todos os licitantes
presentes, e na presença da Comissào, que também as rubricará.
6-7. Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e

propostas de preços, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as

empresas participantes do certame, as reclamações, protestos, solicitações de

esclarecimentos e impugnações feitas, bem como, as demais ocorrências que

interessam ao julgamento da licitação. A ata será assinada pelos membros da
Comissão e pelos representantes dos licitantes prcssntes, não sendo consideradas
declarações feitas posteriormente.

07. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1. Para efeito de julgamento, será considerada vencedora a proposta que

atender as especificações do presente Edital e apresentar. nos moldes da planilha
orçamentária adiante anexada. o menor preço global para a execução dos serviços
ora licitados.

7.2. Não será levada em consideração, para efeito de julgamento, a proposta
que contiver qualquer ofert:r ou vantagem não prevista neste Edital, apresente preços
simbólicos, irrisórios ou de valor zcro, incompatívcis com os preços praticados no

PMSGA
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08. DOS DTRETTOS E OBRTGAÇÔES

8.1. Qualquer cidadão é parte legítima para apresenlar impugnação relativa
ao presente Edital. o qual deverá ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal,
na SecretaÍia de Licitaçào. aré cinco (05) dias úteis antes da data fixada para a

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a PMSGA/RN, em consonância
com a demanda, julgar e responder em até três (03) dias úteis. conforme previsto no

§ l' do art. 4l da Lei Federal n'8.666/93.

P14SGA
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mercado, como também, será desclassificada a empresa que apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.2.1. Entende-se por irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento a inserçào de quantitativos diferentes dos previstos na planilha
referencial, assim como a colocação de preços unitários superiores aos valores
básicos da planilha referencial.

7.2.2. Y eriltcada qualquer das situações destacadas no subitem anterior, a

propostâ será desclassificada sem direito a recurso por parte da empresa responsável
poÍ sua apresentação.

7,3. Possíveis divergências de percentuais nâ tabela de beneficios e

despesas indiretas parâ menor em relação ao percentual referencial SERÁ (ÃO)
DE ESTRITA RESPONSABILIDADE DA EMPRf,SA PROPONENTE, OS

RESULTADOS DECORRENTES DE TAIS DIVERGÊNCIAS, não cabendo
questionamentos e/ou motivos para desclassifica -la,

7.4. Se duas (02) ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições,
ficarem empatadas, será procedido sorteio, mediante ato público, para se conhecer

a proposta vencedora.
7.5. A Comissão Permanenle de Licitação ainda:

I - Elaborará, caso não seja possível consignar o julgamento das propostas na

respectiva ata de abertura, Laudo de Julgamento devidamente assinado por todos os

membros da Comissão (três mcmbros);
II - Providenciará a publicação, por extrato. do rcsultado da licitação na imprensa
oficial, nos termos do art.61, parágrafo Írnico da Lei Federal n. " 8.666,/93, nào

sendo vedado a publicação no Diário Oficial da União c em Jornais de grande

circulação regional.
7.6. O Prefeito Municipal ou o(a) Secretário(a) Municipal responsável pela

homologaçào da licitaçào, âté â entrega da Nota de Empenho (ou instrumento
equivalente), ou a qualquer tempo, poderá desclassificar a licitante vencedora,
mediante despacho fundamentado, sem que caiba direito à indenizaçào ou

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabiveis, caso tenha conhecinrento
de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que

desabone sua idoneidade financcira, técnica, ou administrativa da empresa. quando
for o caso.

Endêrêço Etetrônico: ww!.v-saogoncalo.rn.gov.br - E-mait: cpt@saogoÍtcalo.rn.gov.br



8.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, perante a
Administração da Prefeitura Municipal de Sào Gonçalo do Amarante/RN, o licitante
que não protocolando o pedido na sede da Prefeitura Municipal até o segundo dia
útil que anteceder a abertura dos envelopes, venha apontar falhas ou irregularidades
que o viciaram. hipótese que tal comunicação não terá efeito de recurso.

8.3. A impugnação feita tempestivarnente pelo licitante não o impedirá de

participâr do processo licitatório até o trânsito ern julgado da decisào a ela
pertinente.

8.4. A inabilitaçào do licitante importa em preclusão de seu direito de

participar das fases subsequentcs.
8.5. Em qualquer das hipóteses de impugnação do presente Edital, deverá o

pedido ser dirigido a autoridade responsável por sua confecção, em duas vias, e
constar o número do Edital, do processo licitatório c da respectiva
CONCORRÊNCIA, bcm assim a qualificaçào completa do intercssado (nome,

nacionalidade, estado civil, profissão, CPF e endereço, em se tratando de pessoa

física, e. no caso pessoa juridica, razào social, CNPJ, endereço e nome de seu

repÍesentante legal), devendo, ainda, estar instruido com cópia do CPF erou do

CNPJ do interessado, sob pena de não ser apreciado pela Administraçào.
8.6. Sendo o pedido de impugnação fbrmulado por pessoajurídica deverá esta

estar representada em cstreita conformidade com todas as exigências de

representação constantcs do itcm 02 destc Edital, dcvendo. inclusivc. juntar cópia
da procuração, dos Estatutos e/ou do respcctivo Contrato Social.

8.7. Fica vedada, para todos os fins de direito, a apresentação de pedido de

impugnação através de fax, intcrnet ou dc qualqucr outro meio não previsto neste

Edital.
8.8. Existindo qualquer alteração no presente Edital, durante a vigência do

pÍazo correspondente, o mesmo será prorrogado por número de dias igual ao

decorrido do aviso inicial, usando para a divulgaçào os meios utilizados de início.
8.9. Para fins de contagem de prazo no tocante a apresentação de

impugnações e recursos será desprezado o dia do vencimento ou seja: o dia
escolhido como data marcada para a realização certame.

09. DOS RECURSOS

9.1. Eventuaís recursos ref'erentes à presente CONCORRENCIA deverão ser
interpostos no prazo máximo de cinco (05.1 dias úteis, a contar dq ddta da intimoÇão do ato
ou da lavratura da ata, em petiÇão escrita dirigida à Comissão Permanente de Licitação da
Prefeilura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, coníorme determinação do art. 109,

inc'iso I da Lei Federul n." 8.666/93, e protoc'oli:ada na Prefeitura Municipal, no endereço

mencionado no subitem 20.1 deste Edital.
9.2. Os recursos referentes à fase de habilitação, terão eÍ'eitos sr.rspensivos e só
poderão ser interpostos, sob pena de preclusão, antes do inicio da abertura das
propostas.

Centro AdmiÍristrativo, Av. Alexandre Cavâlcânti, s/n, Centro, CEP 59.290-000 - Teletone (84) 991055180
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9.3. Interposto o rectlrso o./àto será conunicado aos demais licitdntes, que rcrio
prazo máximo de cinco (051 dias úteis, a co tar do recebimento da comunicaç'ão, para
impugná-lo, de confi»'nidade com o §3.'do art. 109 da Lei Federol n. " 8.ó66/93.

9.4. Recebida a impugnação do recurso de que trata o subitem anterior, ou esgotado
o pÍazo para tanto, a Comissào Permanente de Licitaçào poderá reconsiderar a sua

decisão, no prazo de cinco (05) dias úteis, ou, no lnesmo pÍazo, o assunto deverá
ser submetido, por conseguinte. à consideração da autoridade competente em

respeito ao § 4', do arl. 109, da Lei de Licitações, que decidirá em cinco (05) dias
úteis contados da data de seu recebimento, conforme previsâo do §4.' do art. 109 da

Lei Federal n.' 8.666/93.
9.5. Os recursos interpostos Íbra do prazo nào serâo levados em consideração.

I 0. I . A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse públic o
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar sua revogaçào; ser anulada por ilegalidade de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

10.2. Poderá ser adiada a sua realização ou transferida sua aberturâ pâra outro
dia, mediante prévio aviso.

10.3. A anulação da prcsente licitação, por motivo de ilegalidadc, nào gera a
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59, da

Lei Federal n' 8.666/98.
10.4. A nulidade da prcsente licitaçâo induz a nulidade do contrato,

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei retro mencionada.
10.5. No caso de renovação ou anulação da presente licitação, fica assegurado

o contraditório e a ampla defesa.

I l.l. O prazo de assinatura do contrato decorrente do presente processo será de três
(03) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota de Empenho (ou

instrumento equivalente) pela (s) empresa (s) vencedora (s) do certame.
I 1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela empresa vencedora do certame, c desde que ocorra
motivo justificado aceito pela PMSGA/RN.

I1.3. Caso a empresa vencedora da hcitação se recuse a assinar o contrato
decorrente do presente processo, no prazo acima estabelecido, serão convocados os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e

nas mesmas condições propostas pela vencedora do certame, ficando esta tolhida do
direito de contratar com a PMSGA/RN, sem prejuizos das sanções previstas no art.
81, da mencionada lei.

Centro Administrativo, Av. Atexandre Cavalcânti, s/n, Centro, CEP 59-290-000 - Íetefone (84) 991055180
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11.4. Decorridos sessenta (60) dias da data de abertuÍa das propostas, caso
não ocorra a convocação para assinatura do Termo de Contrato, ficam os licitantes
Iiberados dos compromissos com a PMSGA/RN, sem que lhes caiba nenhuma
indenização.

11.5. A vigência do Contrato poderá ser prorrogada nos teÍmos do art. 57, §

1.', da Lei Federal n.' 8.666193 pelo tempo necessário a conclusão das obras
pactuadas formalmente.

12. DAS OBRTCAÇÔOS O,,t PNTSGA/RN

12.1. São obrigaçôes da PMSGA/RN:
I - Efetuar o pagamento dos serviços executados de acordo com a forma
convencionada neste Edital ;

ll - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente da presente licitação
através de um representante especialmente designado, permitida a contrataçào de

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;
III - Fornecer à ADJUDICATÁRIA. para a perfeita execução dos serviços

contratados, todas as informações que forem solicitadas em prazo hábil para não
atrasar a execução dos serviços;

IV - Notificar, por escrito, à ADJUDICATÁRIA a ocorrência de eventuais
impcrfeiçõcs no curso da cxecuçâo dos serviços, fixando o prazo para sua corrcção;

V - Assegurar o livre acesso dc pessoas credenciadas pela
ADJUDICATÁRIA, aos locais de exccução dos scrviços;

VI - Observar para que durantc toda vigência do contrato decorrcnte dcste
procedimento sejam mantidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificaçâo da

ADJUDICATÁRIA exigiveis na licitaçào, solicitando desta, quando for o caso, a

documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
VII - Determinar, quando for o caso, a paralisação dos serviços poÍ motivo

de relevante ordem técnica e segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou
desobediência às suas determinações e recomendações, cabendo à

ADJUDICATÁRIA, quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, todos
os ônus e encaÍgos decorrcntes;

VIII - Examinar, quando for o caso, as Carteiras Profissionais dos
empregados contratados pela ADJUDICATÁRIA. para comprovar o registro de

função profissional, e bem como exigir a comprovaçào de pagamento de salários e

contribuições previdenciárias e demais encargos sociais;
IX - Rejeitar, se lor o caso, métodos e serviços inadequados ou exigir a

retirada do local, de empregado ou encarregado que não esteja exercendo suas
tarefas ou não se comportando a contento, cabendo à ADJUDICATÁRIA substituí-
lo dentro do prazo de quarenta e oito (48) horas da notificaçào que lhe fbr feita, ou
refazer os serviços impugnados, correndo por sua conta todas as despesas. Em
idênticas condições, poderá ser retirado do local onde estiver sendo executados os

kEndereço Etetrônico: www.saogoDcato.rn.qov.br - E-mêiL cpt@sâogoncato.rn.gov.br
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serviços, todo e qualquer material ou equipamento impugnado ou não aceito pela
fiscalização.
12.2. A decisões e providências que ultrapassarem a compelência do representante
(fiscal) da PMSGA/RN deverào ser solicitadas a Secretária Municipal de

Infraestrutura, em tempo hábil, para a adoção de medidas convenientes.

l3.l . Na execução da obra objeto do presente Edital, envidará a ADJUDICATARIA
todo empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos
que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a:

I - Executar os serviços de acordo com a legislação e noÍmas tecnicas em

vigor aplicáveis à espécie, obscrvando, semprc. as recomendações, orientaçõcs,
sugestões e determinações da PM SGA/RN;

II - Empregar na execuçâo dos serviços pessoal preparado, legalizado, e,

quando em serviço, uniformizado e limpo, portando ainda crachá de itlentificação:
III - Substituir qualquer empregado no caso de .falta ou ausência legal de maneira a não
prejudicar o andamento e boa erecução dos serviços. Caso a substituição recai sobre

empregado com exigência de experiência profissional, o subslituto lerà de ter acen'o lécnico
compatível com aquele apresentado na docunrentaÇào de habilitaÇão;
IV - Responsabilizar-sc por quaisquer acidentcs que vcnham a ser víÍimas seus

empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e

previdenciárias lhes asscgurarem c demais exigências legais para o exercicio da

atividade do objeto desta licitação;
V - Facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas,
cientificando a PMSGA/RN do resultado das inspeções;
VI - Providenciar junto às autoridades competentes, sem nenhum ônus adicional
para a PMSGAiRN, a obtenção de licença, a autorização de funcionarnento e alvará
da atividade â que se propõe, se for o caso;
VII - Recrutar, preferencialmente rto Município de São Gonçalo do Amarante/RN, os

empregados em seu nome e sob sua responsabilidade, senr qualquer ônus para PMSGA/RN,
cabendo-lhe eletuar todos os pagamentos, inclusive os relati'os aos encdrgos previstos na

legíshçen tabalhista, previdenciár'ia,.fiscal e contercial, bem como de seguros e quaisquer

outros decorrentes de sua condição de empregadora;
Vlll - Responsabilizar-se, durante a cxecuçào dos serviços contratados, por
eventuais prejuizos causados direta ou indiretamente a PMSGA/RN ou a terceiros,
decorrentes de atos praticados por seus enrpregados;
IX - Não transferir a terceiÍos. por qualquer forma, nent mesmo parcialmente, o

contrato decorrente do presente Edital, nem subcontratar qualquer das prestações a

que está obrigada, sem previo assentimento por escrito, da PMSGA/RN:
X - Apresentar, quando da entrega da fatura paÍa pagamento dos serviços
executados, certidões que atestem a sua regularidade fiscal, dentro de seus
respcctivos prazos de validadc, e bem como os documentos que comprovcm o

Centro Administralivo, Av. Alexandre Côvatcanti, s/n, Centro, CEP 59.290-000 - TeleÍone (84) 9910SSl80
Enderêço Etetrônico: www.saogoncalo.rn.gov.b[ - E-mait: cpt@sâogoncalo.rn-gov.br *
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pagamento de salários e o recolhimento das contribuições previdenciárias e demais
t:ncargos sociais decorrcntes dcstc contrato I

XI - Substituir semprc que exigido pela PMSGA/RN, o empregado da firma cuja
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou

insatisfatórios para a PMSGA/RN, sem que lhe assista nenhum direito à indenizaçào
ou reclamação contra a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante;
XII - Registrar e controlar, juntamente com o preposto da PMSGAlRN. diariamente,
a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;
XIII - Manter, durante toda a execução do contrato decorrente da presente licitaçào.
cm compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condiçõcs de habilitaçào
e qualiÍicação exigidas na licitação;
XIV - Prestar todos os esclarecimentos solicrtados pela PMSGA/RN e atender,
pronta e irrestritamentc, às rcclamaçõcs desta:

XV - Colocar na direção geral dos seniços. cot prese Çu pefinonente nesta, profissional
qualifcado, cuja nomeaçào cu eventual substituição devrít "ser contwicoda, por escrito, no

prazo de quqrento e oito (48) horas, a PMSGA/RN, e por esía ser aprovada.

XVI - Aceitar, prontamente, quando solicitado pela PMSGA/RN. qualquer
modificaçào ou permutaçào feita no horário de trabalho com a finalidade de melhor
atender as conveniências e interesses da Administração;
XVII Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta de preços, os acréscimos ou

supressõcs dos scrviços que porventura se fizcrem nccessários, a exclusivo critério
da PMSGA/RN, rcspcitados os perccntuais previstos no § l' do art. 65 da Lei
Federal n" 8.666193.
XVIII Dotar os locais de trabalho dc cquipamentos dc protcção coletiva (DPCs) c

fornecer, gratuitamente, aos empregados, equipamentos de proteçâo individual
(EPIs), em perfeito estado de conservação e com certificado de aprovação (CA),
substituindo-os quando se deteriorem, sem nenhum custo para os empregados,
responsabilizando-se, ainda, pela sua higienização e manutenção periódica (NR 06);
XIX - Providenciar tão logo seja homologado o procedimento licitatório a ART
Anotação de Responsabili dade Técnica de Execução da Obra pelo mesmo
profissional indicado na alinea "b", inciso IV do subitem 4.1 do Edital;
XX Abrir a inscrição da obra junto ao lnstituto Nacional do Seguro Social INSS
para recolhimento das contribuições prcvidenciárias c sociais relativas à obra;
XXI - Emitir comunicaçào de Acidente de Trabalho, enviando-a para o lnstituto
Nacional do Seguro Social tNSS, quando ocorrer acidente de trabalho com seus
empregados ou quando esses desenvolverem doenças ocupacionais,
independentemente de haver ou não afastamento do trabalho;
XXII Responsabilizar-se pela garantia dos serviços execulados no que tange a sua
solidez e segurança pelo prazo de cinco anos a partir do recebimento definitivo nos
termos do art. 73, inciso I, alinea "b" da Lei Federal n.' 8.666193.
13.2- A garantia de que trata o inciso XXII implica na obrigaçào de reparar, corrigir.
remover, reconstruir ou substituir" às suas expensas. no total ou em parte, os
serviços ôm quc se verificarcm vícios, defcitos ou incorrcções resultantcs da

Centro Administralivo, Av. Alexandre Cavatcanti, s/n, Centro, CEp 59.290-000 - Te{efone (84) 991055190
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execução ou de materiais empregados nos termos do art. 69 da Lei Federal n.o

8.666/93 c/c o art.618 do Código Civil Brasilciro, considcrando-se usos adequados
para a respectiva via urbana.
13.3. Por força do parágrafo 2.n do art. 32. da Lei Federal n.'8.666/93, fica a

ADJUDICATÁRIA obrigada a declarar a PMSGA/RN, sob as penalidades cabíveis,
a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação no presente processo
licitatório.

14. DAS PENALIDADES

14.1. Se, na execução do Contrato decorrente da presente licitaçâo. ficar
comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual de

que possa ser responsabilizada a ADJUDICATÁRIA, csta, sem prcjuizo das sanções
previstas no arts. 87 e 88 da Lei Fcderal n" 8.666/93, sofrerá as seguintcs
penalidades ou sanções:
I - Advertência por escrito;

II - Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento), ao dia de atraso,
até o quinto dia útil após a data fixada para a completa execução dos serviços
impugnados ou rejeitados, calculada sobre o valor total do contÍato: e 0,07% (sete

centésimos por cento), ao dia de atraso, a partir do sexto dia útil, após a data fixada
para a completa execução dos referidos serviços, calculada sobre o valor global do

presente instrumento contratua[;
Ill - Multa compcnsatória equivalente ao valor integral do contrato ou da

etapa nào realizada, limitada a 25o/o (vinte c cinco por ccnto) sobre o valor total do
presente contrato pela rescisão unilateral da PMSGA/RN, nos casos previstos nos

incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal n' 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser

efetuado no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, contados da intintação feita pela

Administraçào;
IV - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a

PMSGAiRN, por prazo não superior a dois (02) anos, conforme a autoridade
competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida;
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública Municipal, enquanto perdnrarem os motivos determinantes da punição, ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressatcir a PMSGA/RN
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inci so anlerior.
14.2. As sanções previstas nos incisos IV e V. deste item, poderão tanbém ser
aplicada à ADJUDICATÁRIA quando, em razão dos compromissos assumidos:
I - Seus representantes legais tenham sofrido condenação criminal definitiva por
prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, e

II - Praticarem ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação. demonstrando não
possuir idoneidadc dc contratar com a Administração pública.

Centro Administrativo, Av. Atexândre Cavalcanti, s/n, Cenlro, CEP 59.290-000 - Tetêfone (84) 991055180
Endereço Etetrônico: www.saogoncato.rn.gov.br - E-mait: cpt@saogoncato.rn.gov.br k
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14.3. O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso I do subitem
14. l, será a data fixada para o adimplemento, e o termo final, a data da efetiva
conclusão da obra ou da etapa da obra.
14.4. O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso II do subitem
14. l, será a data fixada para o recolhimento, e o termo final, a data para o efetivo
pagamento.
14.5. As multas estabelecidas nos incisos I e II do subitem 14.1, sào independentes
entre si e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,
não impedindo que a PMSGA/RN rescinda unilateralmente o contrato decorrente da

presente licitaçào.
14.6. A penalidade estabelecida no inciso V do subitem 14.1, é de competência
exclusiva do Sr. Secretário Municipal de Planejamento e Administraçào, facultada
a dcfesa do intcressado no respectivo processo, no prazo de dez ( l0) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser rcquerida após dois (02) anos de sua aplicação.
14.7. O valor da multa referida no inciso II do subitem 14. l. será descontada de
qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do

Amarante/RN em favor da ADJUDICATÁRIA. Caso a mesma seja superior ao

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se

necessário.
l4.tl. Não será aplicada multa se o atraso na execução dos serviços objeto da

presente licitação, advir, comprovadamentg, de caso fortuito ou motivo de força
maior, desde que reconhecidos pela Administração.
14.9. Em qualquer hipótese dc aplicação de aplicaçào de multas ou reparações que

a PMSGA/RN venha a fazcr jus, a garantia apresentada pela ADJUDICATÁRIA
será convertida em pagamento parcial ou total da obrigaçào.
14.10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a ADJUDICATÁRIR pela sua diferença, à qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela PMSGA/RN, ou ainda, quando for o

caso, cobrado judicialmente.
l4.l l. fuando as multas a que se refere este ltem.íôrent suhtraídos da gsrantia controtual,
a ADJUDICATÁRLÁ obriga-se a repor, no prazo de quarento e oiut (48) horos, o valor
deduzitlo tla refbrida garantia.
14.12. Em quaisquer casos previstos neste Item, é assegurado à ADJUDICATÁRlA
o direito ao contraditório e a ampla defesa.
14. I 3. A critério da Administração da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, as sançôes previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 14.1, poderào
ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II do mesmo subitem, facultada a

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

Enderêço Etetrônico: www.sôogoncalo.rn.gov.br - E-mait cpl@sâogoncato.rn.gov.br
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15.1. O pagamento dos seniços executados será efetuado de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, mediante a apresentação à Secretaria Municipal de Finanças

de São Gonçalo do Amarante/RN de Nota fiscaUFatura (em duas vias), correspondente à

efetiva medição, atestada e aceita pela autoridade conlpetente e de conformidade com o

discrinrinado na proposta da ADruDIC'ATÁRtA.
15.2. A nota fiscal/fatura de que trata o subitem anterior deverá estar

acompanhada, obrigatoriamente, de certidões negativas que atestem a sua
regularidade fiscal, dentro de seus respectivos prazos de validade.

15.3. A PMSG/RN é assegurado o direito de a qualquer momento exigir a

aprescntação de documentos complemcntares vinculados a cxccução do contrato, tais
como: comprovação de pagamento de salários aos seus empregados de parcelas
anteriormente pagas, recolhimento das contribuiçôes previdenciárias e do FGTS,
etc., condicionando o pagarncnto a aprcsentação da docunrcntação.

16.1. Qualquer reajuste ou atualização de preços. objetivando salvaguardar o
equilibrio econômico-financeiro do contrato decorrente da presente licitação, dar-
se-á mediante a apresentação de planilhas por parte da ADJUDICATÁRIA
demonstrando o déÍicit para análise e, se for caso, a aprovaçào da PMSGA/RN.

16.2. O reajuste, se vicr ocorrcr, scrá realizado dcpois de um ano através de

simplcs apostilamento nos termos do § 8.' da Lci Federal n.o 8.666/93, tendo como
base a variação do INCC indice Nacional dc Custo da Construção aferido pela
Fundação Getúlio Vargas FGV, no percurso temporal contado da data da

apresentação da proposta. Este reajuste poderá ser repetido caso a obra demore
demasiadamente alcançando vários exercícios, devidamente justifi cado.

I 7.1 . As despesas decorrentes da presente iicitaçào conerão à conta do Orçamento
Geral do Municipio de São Gonçalo do Amarante/RN, aprovado para o exercicio de 2022,
notadamente nona seguinte dotaçào orçamentária UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30
FUNDO MLTNICIPAL DE SAUDE PROJETOATIVIDADE 0.168 _ BLOCO DE
INVESTIMENTO CONSTRUÇÂO DE LTNIDADE DE SAUDE ELEMENTO DE
DESPESA 44.90.51 Obras e Instalaçào FONTE DE RECURSO 1500 Recursos nào
Vinculados de lmpostos FONTE DE RECURSO 1600 - Transferências Fundo a Fundo de

Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e

Serviços Públicos de Saúde

X
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18.1. A PMSGA/RN emitirá, oportunamente, Nota de Empenho na dotação
orçamentária acima especificada para cobertura dos custos decorrentes da exccução
dos serviços objeto do prescnte Edital.

19.1. O contrato decorÍente do presente processo licitatório tem vigência a

partir da data de sua assinatura prolongando por 450 (quatrocentos e cinquenta)
dias, contados a partir da assinatura do contrato, permitida sua prorrogação
mediante aprovaçào da CONTRATANTE, quando da ocorrência dc fato
superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado, nos termos
do art.57, § l.'da Lei Federal n.'8.666, 1993.

20.1. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta

licitação, serão pÍestados pela Comissào Permanente de Licitação, no prédio sede

da Prefeitura Municipal, na Rua Alexandre Cavalcanti, s/n. u. Centro, São Gonçalo
do Amarante/RN, das 08:00 às l2:00 horas, local onde existe uma cópia integral
deste Edital. Para consulta, o telefone disponível é o (Oxx84) 327Íl-3499; 9

9l 05.5 I 80.

2l . I . O contrato decorrente desta licitaçâo relacionado aos quanlitativos poderá ser
alterado nas condições previstas no § l.'do art.65, da Lei Federal n.'8.666/93,
sempre através de Termos Aditivos numerados enr ordem crescente.

22.1. Fica estabelecido que caso venhas ocorrer algum fato nâo previsto no contÍato
decorrente da presente licitação, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos
entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria e em especial a Lei Federal n' 8.666/93, aplicando-lhe,
quando for o caso, suplctivamentc os Princípios da Teoria Geral dos Contratos
estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

23.1. A Comissào Permanente de Licitação, além do recebimento e exame da
documentação e das propostas. caberá o julgamento e obediência às disposiçôes aqui
estabelecidas. bem como decidir quanto às dirvidas ou omissões.

I
Centro Adminislratiyo, Av. Alexaodre Cavatcanti, s/n, Centro, CEp 59.290-000 - TeleÍone (94) 99t055lg()
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23.2. Nào serão admitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos

documentos e pÍopostas de preços, depois de apresentados, ressalvado o disposto
no subitem 23.4.
23.3. A simples irregularidade formal que evidencie lapso isento de má-fé, e que

não afete o conteúdo e idoneidade do documento e/ou da proposta de preços. a
critério da Comissão Permanente de Licitação, não será causa de inabilitaçào e

desc lass ifi c aç ão da empresa.
23.4. Poderão ser solicitadas de qualquer licitante informações documentos ou

esclarecimentos complementares, a critério da Comissào Permanente de L icitação.
23.5. As licitantes dcverão cumprir as rccomendações deste Edital, uma vsz que a

inobservância de qualquer disposição dele constante, constitui motivo de

invalidação irreversivel de suas propostas de preços.
23.6. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridadc superior, cm
qualqucr fase da licitação, a promoção dc diligência, destinada a esclarecer ou a

complementar a instrução do processo.
23.7. Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os licitantes

desistirem da faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para recurso sem

que seja interposto, ou, ainda, quando os recursos interpostos forem decididos.
23.8. É parte integrante do presente Edital, o seguinte documento:
ANEXO I Minuta do contrato administrativo.

São Gonçalo do Amarante/RN. 25 de maio dc 2022,

JOAO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES
Presidente da CPLiPMSGA/RN- Port. 47612022

cenlro Administrativo, Av. alêxandre cavatcanti, s/n, centro, cEp 59.290-000 - Tetefone (g4) 99i055lgo
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CONTRATO ADMIN ISTRATIVO n'
( Proces so/PMSGAiRN n' 3263i2022

CONTRATO DE PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM. DE UM LADO, O MUNICiPIO DE SÀO GON('ALO DO
AMARANTE/RN - PREFEITURA MUNICIPAL E. DO OUTRO. A IIMPRESA

O MUNICÍPIO DE SÀO GONÇALO DO AMARANTE/RN . PREI.'EITURA
MUNICIPAL, CNPJ 08.079,402/0001-35, neste ato Íepresentado pelo senlror

, portador da Cedula de Identidade n" - SSt'iRN c do

CPF n" , nomcada por intcrmédio da Portaria n.o 12022. da

lavra de Sua Excelência o Prefeito Municipal, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Enrpresa
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n'
com sede em neste ato representada pelo

portador da Cédula de Identidade no

expedida pelo CPF no

doravantc denominada simplesmcnte CONTRATADA, c de

acordo com as formalidades constantcs do Processo/PMSGA/RN n' 326312022,

referente à CONCORRÊNCIA N'_i2022, resolvcm celcbrar o prcscnte contrato
administrativo sob a forma de exccuçâo indireta c o regimc de emprcitada por preço
unitário, de conformidade com dispositivos instituídos pela Lei Federal n" 8.666193
(com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie. ao qual as partes
sujeitarn-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula I" - DAS INFORMAÇÔES PRELIMINARES

Em consideração as exigências da Resolução TCE/RN n.' 3212016, c/c o Decreto
Municipal n.' 806i2018, e a Portaria n.o _12018 este Contrato terá como gestoÍ
e responsável pelo atesto de liquidação a senhora

, Secretária Municipal de Trabalho, Assistência
Social e da Cidadania, matrícula
senhor

. Responsável pelo certiÍico o
, matrícula

. Prazo para atesto de liqr.ridaçào trinta dias úteis, tendo em
vista tratar-se de despesa de pequeno valor. Local para a entrcga das notas fiscais
ou faturas na Secretaria contratante.

Cláusula 2" - DO OBJETO CONTRATUAL

Parágrafo único - Constitui objeto do presente contrato, a prestação de
serviços de engenharia para a execução de obras civis na CONSTRUÇÃO DE UMA
UNIDADE BÁSICA DE SAUDE UBS _ EM SANTA TEREZINHA, SÀO

Centro Administrâtivo, Av. Atexandre Cavalcanti, s/n, Centro, CEP 59.290-000 - TêteÍone (84) 99lt)55lB0
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GONÇALO DO AMARANTE-RN em virtude do aumento da demanda de

atendimentos diários realizados pelas equipcs, garantindo acomodação adequada

seguindo as normas padronizadas do anrbiente de saúde e acessibilidadc a serem

ofertados à população e aos profissionais. bem como melhoria e implantação.

Cláusula 3'- DOS PREÇOS CONTRATADOS

Parágrafo único - O valor global do Contrato Administrativo e de R$

XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Nos preços já estào

contidas todas as despesas com impostos, taxas, contribuições prcvidenciária s,

fretes, mào-de-obra e encargos trabalhistas, etc.

Cláusula 4" - DO PAGAMENTO

Parágrafo pnmeiro - O pagamento dos sen'iços executados será ef'etuado de acordo

com o Cronograma Fisico-Financeiro. mediante a apresentação à Secretaria Municipal de

Finanças de São Gonçalo do An.rarante/RN de Nota fiscal/Fatura (em duas vias),

correspondente à efetiva medição, atestada e aceita pela autoridade competente e de

conformidade com o discriminado na proposta da ADJUDICATÁRIA.
Parágrafo segundo - A nota ilscal/fatura de que trata o subitem anterior deverá

estar acompanhada, obrigatori amcnte, de certidõcs negativas que atestem a sua

regularidade fiscal, dentro dc scus respectivos prazos de validade.
Parágrafo tercciro - A Sccrctaria Municipal de Finanças de São Gonçalo do

Amarante/RN é assegurado o direito de a qualquer monento exigir a aprcscntação
de documentos complementares vinculados a execução do contrato, tais como:
comprovaçào de pagamento de salários aos seus empregados de parcelas
anteriormente pagas, recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS,
etc., condicionando o paganento a apresentação da docuntentação.

Cláusula 5'- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Parágrafo primeiro - Qualquer reajuste ou atualização de preços, objetivando
salvaguardar o equilibrio econômico -financ eiro do contrato decorrente da presente
licitação, dar-se-á mediante a apresentaÇão de planilhas por parte da
CONTRATADA demonstrando o déficit para análise e, se for caso, a aprovação da
PMSGA/RN.

Parágrafo segundo O reajuste, se vier ocorrer, será realizado depois de um
ano através de simples apostilan,ento nos termos do § 8." da Lei Federal n..
8.666193, tendo cono base a variação do INCC - indice Nacional de Custo da
Construção aferido pela Fundaçào Getúlio Vargas - FGV, no percurso temporal
contado da data da apresentação da proposta. Este reajuste poderá ser repetido caso
a obra demore demasiadamente alcançando vários exercícios, devidamente
justificado.

v
;""" Adr,""""*, 0
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Cláusula 6" - DA DoTAÇÀo orÇRturNrÁnta

Parágrafo único - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à
conta do Orçamento Geral do Municipio de Sào Gonçalo do Amarante/RN, aprovado
para o exercício de 2022, na seguinte descriçào: UNIDADE ORÇAMENTARIA 30

- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO/ATIVIDADE 0.I68 - BLOCO DE
INVESTIMENTO _ C'ONSTRU('ÀO DE UNIDADE DE SAUDE ELEMENTO DE
DESPESA 44.90.51 Obras e Instalaçào FONTE DE RECURSO 1500 Recursos
não Vinculados de lmpostos FONTE DE RECURSO 1600 Transferências Fundo
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de

Manutenção das Açõcs e Scrviços Públicos de Saúdc

CIáUSUIA 7'- DAS OBRICAÇÔES DA CONTRATANTE

Parágrafo prinreiro - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I - Efetuar o pagamento dos serviços executados de acordo com a forma
convencionada neste Edital ;

II - Acompanhar e fiscalizar a execuçào do contrato decorrente da presente licitação
através de um representante especialmente designado, permitida a contratação de

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;
III - Fornecer à CONTRATADA, para a perfeita cxecução dos serviços

contratados, todas as informações que forem solicitadas em prazo hábil para não

atrasar a execução dos serviços:
IV - Notificar, por cscrito. à CONTRATADA a ocorrência de eventuais

imperfeições no curso da execuçâo dos serviços, fixando o pÍazo paÍa sua correçào:
V - Assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela CONTRATADA,

aos locais de execução dos serviçosl
VI - Observar para que durante toda vigência do contrato decorrente deste

procedimento sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificaçào da
CONTRATADA exigíveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a
documentação que substitua aquela com o prazo dc validade vencido;

VII - Determinar, quando for o caso, a paralisação dos serviços por motivo
dc relcvante ordem técnica e segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou
desobediência às suas determinaçôes e recomendações, cabendo à CONTRATADA,
quando as razões da paralisaçào lhe forem imputáveis. todos os ônus c encargos
decorrentes:

VIII - Examinar, quando for o caso, as Carteiras Profissionais dos
empregados contratados pela CONTRATADA, para comprovar o registro de função
proÍissional, e bem como exigir a comprovaçào de pagamento de salários e

contribuições previdenciárias e demais encargos sociais;
IX - Rejeitar, se for o caso, métodos e serviços inadequados ou exigir a

retirada do local, de empregado ou encarregado que nào esteja exercendo suas
tarefas ou não se comportando a contento, cabcndo à CONTRATADA substituí-lo
dentro do prazo de quarenla e oito (48) horas da notificaçào que lhc for feita, ou

Centro Administralivo, Av. Atexandre Cavatcanti, s/n, Centro, CEP 59.290-000 - Teleíone (84) 991055180
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refazer os serviços impugnados. correndo por sua conta todas as despesas. Em

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

serviços, todo e qualquer material ou equipamento impugnado ou não aceito pela
fiscalizaçào.
Parágrafo segundo A decisões e providências que ultrapassarem a conpetência do

repÍesentante (fiscal) do CONTRATANTE deverão ser solicitadas a Secretária
Municipal de Infraestrutura, em tempo hábil, para a adoção de nredidas
convenientes.

CIátTsula II, - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

Parágrafo prrmeiro São obrigações da CONTRATADA:
l - Executar os serviços de acordo com a legislâção c normas tócnicas em

vigor aplicáveis à espócic, observando, scmpre. as recomendações, orientações.
sugestões e deteÍminações da CONTRATANTE;

II - Empregar na execução dos serviços pessoal preparado. legalizado. e,

quando em serviço, uniformizado e limpo, portando ainda crachá de identificação;
III - Substiruir qualqtter empregado no caso de.falto ou ausência legal de maneira a não
prejudicar o anrlamento e boa execução dos sen,iç'os. Caso a substituição recaia sobre

empregado com exigência de experiência profissional, o subslitttto terlt de ter aceruo lécnic'o

contpatí,el com aquele apresentado na docuntenÍaç'ão de habilitação;
IV - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas seus

empregados quando em scrviço, por tudo quanto às lcis trabalhistas e

previdenciárias lhes assegurarem c denrais cxigências legais para o exercício da

atividade do objeto desta licitação;
V - Facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas,
cientificando a CONTRATANTE do resultado das inspeções:
VI - Providenciar junto às autoridades competentes, sem nenhum ônus adicional
parâ a CONTRATANTE, a obtençâo de licença, a autorização de funcionamento e

alvará da atividade a que se propõe, se for o caso;
Vll - Recrutar, preferencialntenle no Município de São Gonçalo do Amarante/RN, os

empregados ern seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer ôntts para a

CONTRATANTE, cabendo-lhe e/btuar todos os pagamentos, inclusive os relatiws aos

encargos previ.\tos na legíslação trqbolhista, previdenciária, fscal e comercial, bem como

de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora;
VIII - Responsabilizar-se, durante a execução dos seniços contÍatados, por
eventuais pÍejuizos causados direta ou indiretamente a CONTRATNATE ou a

terceiros, decorrentes de atos praticados por seus empregados;
IX - Não transferir a terceiros, por qr,ralquer forma, nem mesmo parcia lmente, o

contrato decorrente do presente Edital, nem subcontratar qualquer das prestações a

que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito, da CONTRATANTE;
X - Apresentar. quando da entrega da fatura paÍa pagamento dos serviços
cxecutados, certidões quc atestcm a sua rcgularidade fiscal, dcntro dc seus

v
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respectivos prazos de validade, e bem como os documentos que comprovem o

pagamento de salários e o recolhimento das contribuições previdenciárias e demais
encargos sociais decorrentes desto contrato;
XI - Substituir sempre que exigido pela CONTRATANTE, o empregado da firma
cuja permanência e/ou conportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatórios para a CONTRATANTE, sem que lhe assista nenhum direito à

indenização ou reclamação contra a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do

Amarante;
XII - Registrar e controlar. juntamente com o preposto da CONTRATANTE,
diariamente, a assiduidadc e a pontualidade dc seu pessoal, bcm como as ocorrências
havidas;
XIll - Manter, durante toda a execução do contrato decorrente da presente licitação,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições dc habilitação
e qualificação exigidas na licitaçàol
XIV - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE e atender,
pronta e irrestritamente, às reclamações desta;
W - Colocar na direção geral dos seniços, com presenç'a permanenle nesta, profissional
qualificado, cuja nomeação ou eventual subslituição deverá ser comunicada, por escrito, no

prazo de cluarenÍa e oito (48) horas, a CONTRATANTE, e por esta ser aprovado.
XVI - Aceitar, prontamente, quando solicitado pela CONTRATANTE,

qualqucr modificaçào ou permutaçâo feita no horário de trabalho com a finalidade
dc melhor atender as conveniências e intercsses da Administraçào;
XVII Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta de preços, os acréscimos ou

supressões dos scrviços que porventura se fizerem necessários, a exclusivo critério
da CONTRATANTE, respeitados os percentuais previstos no § l' do art. 65 da Lei
Federal no 8.666193 .

XVIII Dotar os locais de trabalho de equipamentos de proteção coleliva (DPCs) e

fornecer, gratuitamente, aos empregados. equipamentos de proteção individual
(EPIs), em perfeito estado de conservaçào e com certificado de aprovação (CA),
substituindo-os quando se deteriorem, sem nenhum custo para os empregados,
responsabilizando-se, ainda, pela sua higienização e manutenção periódica (NR 06):
XIX Providenciar tão logo seja homologado o proccdimento licitatório a ART -
Anotação de Responsabilidade Técnica de Execuçâo da Obra pelo mesmo
profissional indicado na alinea "b", inciso IV do subitem 4.1 do Edital;
XX Abrir a inscrição da obra junto ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS
para recolhimenlo das contribuições previdenciárias e sociais relativas à obra;
XXI - Emitir comunicação de Acidente de Trabalho, enviando-a para o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, quando ocorrer acidente de trabalho com seus
empregados ou quando esses desenvolverem doenças ocupacionais.
independentemente de haver ou não afastamento do trabalho;
XXII - Responsabilizar-se pela garantia dos serviços executados no que tange a suâ
solidez e seguÍança pelo prazo de cinco anos a partir do recebimento definitivo nos
termos do art.73, inciso l, alínea "b" da Lei Federal n.o 8.666/93.

P IT,l SGA

Forha No 257T

cêntro Administrâtivo, Av. atêxandre cavatcanti, s/n, centro, cEp s9.290-000 - Tetefone (g4) 99lt)5sl80
Endereço Etetrônico: www.saogoncato.rn.gov.br - E-maiL cpt@saogoncato.rn.gov.br

\



ESTADO DO RIO (;RA\DE D() NORTE
PREFEITUR.{ }rr \rCrPÂL DE SÀO CO\('.{t,O DO Á}tARA\TE
C€ntro Administrâtilo à Rua Âlcrândrt (lavâl(anti. s/n - ('EP 59.290-000
CN PJ/l\l F n" 0E.079.40:/0001-.r5

P I'4 SGA

Folhâ No 2 8

Parágrafo segundo - A garantia de que trata o inciso XXII implica na obrigação de

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas. no total ou

em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados nos termos do art. 69 da Lei
Federal n.o 8.666193 c/c o art. 618 do Código Civil Brasileiro, considerando-se usos

adequados para a respecliva via urbana.
Parágrafo terceiro - Por força do § 2" do aÍt. 32, da Lei Federal n." 8.666/93, fica a

CONTRATADA obrigada a declarar ao CONTRATANTE, sob as penaliclades

cabíveis, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação no respectivo
proccsso licitatório.

Cláusula 9'- DA GARANTIA CONTRATUAL

Parágrafo primciro - Como garantia da execução destc Contrato, a

CONTRATADA deverá apresentar perante a CONTRATANTE valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do contrato global, e poderá ser sob qualquer
das hipóteses previstas no § l.o do art. 56 da Lei Federal n." 8.666/93.

Parágrafo segundo A CONTRATADA declara-se favorável â relençào dâ
garantia por parte da CONTRATANTE para ressarcimento de possiveis prejuízos
e/ou pagamento de multas decorrentes da aplicação de sançôes previstas no edital
de convocação destc proccdimcnto licitatório.

Parágrafo terceiro No caso da garantia não ser suficicnte para cobrir os

prcjuizos a CONTRATANTE ingrcssar em juízo cobrando a difcrença.
Parágrafo quarto - A garantia preslada pcla CONTRATADA somentc será

liberada depois de certificado, pela CONTRATANTE, que o objeto do presente
Contrato foi totalmente realizado a contento. Esta liberaçào nào exime a

CONTRATADA da responsabil idade versada no inciso XXII do subitem I 3. 1 c/c o

subitem 13.2 do Edital de conrocaçâo deste procedimento licrtatório.
Parágrafo quinto - A liberação da garantia será procedida no prazo máximo

de dez (10) dias, contados do recebimento do pedido formulado, por escrito, pela
CONTRATADA.

CIáUSUIA IO'. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Parágrafo único As alterações do presente contrato relacionadas aos
quantitativos poderào ser realizadas nas condições previstas no § 1.'do art. 65, da
Lei Federal n.'8.666/93, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem
crescente.

Clár,rsula I I" . DA RESCISÀO CoNTRATUAL
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Parágrafo pÍimeiro - O presente contrato poderá ser rescindido,
unilateralmente, pelo CONTRATANTE. quando caracterizados os seguintes
motivos:

I - não cumprimenlo das cláusulas contratuais;
II - cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
Ill lentidão do cumprimento das obrigações assumidas, devendo. neste

caso, a CONTRATANTE comprovar a impossibilidade de conclusão dos serviços
no prazo estipulado.

IV paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;

V - desatendimento das determinações e orientações regulares da

CONTRATANTE;
VI cometimento reiterado dc faltas na sua cxecução, anotadas na forma do

§ l" do art. 67 daLei Federal nu 8.666/93, e;

VII razões de interesse público. de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela CONTRATANTE.

Parágrafo segundo - Havendo interesse de quaisquer das partes signatárias
em não mais prosseguir com o presente contrato, poderá este ser rescindido de pleno
direito. Neste caso, deverá a parte interessada comunicar dita pretensão ao outro
signatário, com antecedência minima de trinta dias, para que este se manifeste, no
prazo de cinco dias, a seu respcito.

Cláusula 12" - DA VINCULAÇÀO
Parágrafo único - Fazem partc intcgrante do prescnte contÍato, independente

de transcrição, a Proposta da CONTRATADA e demais peças que constituem o

Processo/PMSGA/RN n' 326312022, não podendo sob hipótese alguma a

CONTRATADA alegar desconhecinlento desta condição em juizo ou em
negociações extraj udiciai s.

Cláusula l3' - DAS PENALIDADES
Parágrafo primeiro - De conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei

FederaI n' 8.666193, pela inexecr.rção total ou parcial do pactuado, a

CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as

seguintes penalidades.
I - Advertência por escrito;

II - Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento), ao dia de atraso,
até o quinto dia útil após a data fixada para a completa execução dos serviços
impugnados ou rejeitados, calculada sobre o valor total do contrato; e 0,07% (sete
centésimos por cento), ao dia de atraso, a partir do sexto dia útil, após a data fixada
para a completa execução dos referidos serviços, calculada sobre o valor global do
presente instrumento contratual ;

III - Multa compensatória equivalente ao valor integral do contrato ou da
ctapa não rcalizada, limitada a 25% (vintc e cinco por cento) sobre o valor total do
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presente contrato pela rescisâo unilateral do CONTRATANTE, nos casos previstos
nos incisos I a Xl do art. 78 da Lsi n" 8.666/93, cujo rccolhimento deverá ser
efetuado no prazo máximo de cinco (05) dias útcis, contados da intrmação feita pela
Administração;
IV - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, por prazo não superior a dois
(02) anos, conforme a autoridade competente fixar, em função da natureza da
gravidade da falta cometida;
V - Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal
dc São Gonçalo do Amarantc/RN, cnquanto pcrdurarem os motivos determinantes
da puniçào, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a

CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e dcpois de decorrido o prazo da

sançâo aplicada com basc no inciso antcrior.
Parágrafo segundo - As sanções previstas nos incisos IV e V, do parágrafo anterior,
poderão também ser aplicadas à CONTRATADA quando, em razão dos
compromissos assumidos:
I - seus representantes legais tenham sofrido condenação criminal definitiva por
prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, e

II - praticarem ilícitos com o propósito de fruslrar os objetivos do respectivo
processo licitatório, demonstrando, com isso, não possuir idoncidade dc contratar
com a Administração pública.
Parágrafo terceiro - O termo inicial para a incidência da multa cstipulada no inciso
I do § l'desta cláusula será a data fixada para o adimplemento, e o termo final, a

data da efetiva conclusâo da obra ou da etapa da obra.
Parágrafo quarto - O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso II
do § I" desta cláusula será adata fixada para o recolhimento, e o termo final, a data
para o efetivo pagamento.
Parágrafo quinto - As multas estabelecidas nos incisos I e II do § l" desta cláusula
são independentes êntre si e serão aplicadas pelo Prei'eito Municipal de São Gonçalo
do Amarante/RN, não impedindo que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o prescnte contrato.
Parágrafo sexto - A penalidadc estabelecida no inciso V do § l' desta cláusula, é de

competência exclusiva do Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura, facultada a

defesa do interessado no respectivo proccsso. no prazo dc dez ( I 0) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois (02) anos de sua aplicaçâo.
Parágrafo sétimo - O valor da nrulta referida no inciso II do § l'desta cláusula será

descontado de qualquer fatnra ou crédito existente na Prefeitura Municipal de São

Gonçalo do Amarante/RN em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior
ao credito eventualmente existente. a diÍ'erença será cobrada judicialmente, se

nec es sário.

Centro Administrativo, Av. Atexândre Cavatcanti, s/n, Cêntro, CEP 59.290-000 - Tetefone (84) 991055180
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Parágrafo oitavo - Não será aplicada multa se o atrâso na execução dos serviços
objeto deste instrumento contratual advir, conprovadamente, de caso fortuito on
motivo de força maior, desde tlue reconhecidos pela Administração.
Parágrafo nono - Em qualquer hipótese de aplicação de multas ou reparações que a

CONTRATANTE venha a fazer jus. a garanlia apresentada pela CONTRATADA
será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação.
Parágrafo décino - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada,
alem da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, descontada,
neste particular, dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou
ainda, quando for o caso, cobÍada judicialmcnte.
Parágrafo décimo primeiro - Quando as multus a que se relàre esta cláusula forem
subtraídas da garantia contratual, a CONTRÁTADA obriga-se d repor, no prazo de
quarenta e oito (48) horas, o nk»'dedu:ido da re/êrida garantia.
Parágrafo décimo segundo - Em quaisquer casos dc penalidades previslos nesta

cláusula, é assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo décimo terceiro - A critério da CONTRATANTE, as sanções previstas
nos incisos I, III e IV, do § bbbbl'desta cláusula, poderâo ser aplicadas juntamente

com a prevista no inciso II do mesmo parágrafo, facultada a defesa previa do
interessado, no respectivo processo. no prazo de cinco (05) dias úteis.

Cláusula 14" - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Parágrafo único - Da penalidadc aplicada caberá recurso, no prazo dc cinco
(05) dias úteis, à autoridade superior àquela quc aplicou a sanção, ficando
sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.

Cláusula I5. - DA VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÀO
Parágrafo único - O contrato decorrente do presente processo licitatório tem

vigência a partir da data de sua assinatura prolongando por 450 (quatrocentos e

cinquenta) dias, contados da assinatura do contrato, permitida sua prorrogação
mediante aprovação da CONTRATANTE. quando da ocorrência de fato
superveniente que impeça a consecuçào do objeto no prazo acordado, nos termos
do art. 57, § 1." da Lei Federal n.o 8.666, de I993.

Cláusula l6'- DOS CASOS OMISSOS
Parágrafo único - Fica estabelecido que caso venha a ocorrer algum fato não

previsto neste contrato, os chamados casos ontissos, estes serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitado o seu objeto, a legislaçào e demais normas
reguladoras da matéria e em especial a Lei Federal n' 8.666/93, aplicando-lhe,
quando for o caso. supletivamente os Princípios da Teorra Geral dos Contratos
estabelecidos na Legislaçào Civil Brasileira e as disposições do Direito privado.

Cláusr.rla 17" - DA PUIILICAÇÃO
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Parágrafo único - A CONTRATANTE providenciará a publicação deste

Contrato, por extrato, até o quinto dia útil do môs subsequente ao de sua assinatura,
nos termos do Parágrafo Unico da Lei Federal n. " 8.666/93.

Cláusula 18" - DO FORO CONTRATUAL
Parágrafo único - Fica eleito o foro da Comarca de Sào Gonçalo do

Amarante/RN, com exclusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para

dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento Contratual.

E assim. por estarem de acordo. ajustadas c contratadas, após lido c achado

conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em três (03) vias de igual
teor e forma, paÍa um só efeito, na presença de duas (02) testemunhas abaixo
assinadas.

São Gonçalo do Amarante/RN,........ de de 1021.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratante

###################
Contratada

Centro Adminisl.ativo, Av. Atexardre Cavatcanti, s/n, Cêntro, CEp 59.290-000 - Telefone (94) 99lOSSlg0
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.dNEXO II

ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL
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,c,

AVISO DE LICITAÇÀO
CONCORRÊNCIA PUBLICA N" O03/2022

O Presidente da CPL/PMSGA, torna público, que no próximo dia 27 de junho de
2022, às 09:00 horas, fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA do tipo
"menor pÍeço", objctil'ando a contrataçào dc cmprcsa prcstadora de scrviços dc
engenharia para execução de obras civis na CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAUDE _ UBS EM SANTA TEREZINHA, SÀO GONÇALO DO
AMARANTE-RN. Na data da sessão só scrá permitindo a prescnça de apenas I (um)
representante de cada enrpresa. na sala de reuniões da CPL/PMSGA, respeitando
os cuidados necessários frente as nornras de prerenção ao COVIDI9. o edital e seus
anexos encontram-sc disponíveis no sitc: www. saogoncalo.rn. gov.br

São Gonçalo do Amarante/RN. 24 de maio de 2022,

JOAO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES
Presidente PMSGA/RN-Po rt. 47 612022

cenlro Adminisrrarivo, Av. Alêxãndre câvatcanti, s/n, cenlro, cEp 59.290-000 - TeleÍone (g4) 991o5slg0
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EDITAL N'OO3/2022

PROCESSO/PMSGA/RN N' 3263/2022
CONCORRÊNCIA PUBLICA N' OO3/2022

A COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÀO GONÇALO DO AMARANTE/RN, instituída pela Portaria n." 47612022,
de l8 de março de 2021 , da lavra de Sua Excelência o Prefeito Municipal, torna
público para conhecimento dos interessados que, objetivando a contratação de

cmpresa prestadora de serviços de engenharia para a execução de obras civis adiante

destacada, fará licitação na Modalidade CONCORRENCIA PUBLICA do tipo
*MENOR PREÇO", tendo como critério de julgan.rento o menor preço global, sob

a forma de execução indireta, à qual será regida pela Lei Federal n." 8.666/93 (com

suas alterações) e demais normas aplicáveis à espécie, cuja documentaçào e

propostas de preços deverâo ser entregues no dra 27 de junho de 2022. às 09:00
horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Alexandre
Cavalcanti, s/n.', Centro, São Gonçalo do Amarantc/RN. com abertura prevista para

a mesma data e horário.

l.l. O objeto do presente é a contratação de empresa prestadora de serviços
de engenharia para executar obras civis na CONSTRUÇÀo op, Uve UNIDADE
BÁSICA DE SAUDE _ UBS EM SANTA TEREZINHA, SÀo GONÇALO DO
AMARANTE-R, em virtude do aumento da demanda de atendimentos diários
realizados pelas equipes, garantindo acomodação adequada seguindo as normas
padronizadas do ambiente de saúde e acessibilidade a serem ofertados à população
e aos profissionais, bem como melhoria c implantação.
1.2. As especificações técnicas e os quantitativos dos serviços a serem executados
encontram-se discriminados no Projeto Básico ou Termo de Referência e Memorial
Descritivo, partes integÍantes deste Edital.

2.1. Cada licitante deverá fazer-se presente somente com um representante, que
devrdamente munido de documenlo de identificação (Cédula de ldentidade ou
documento equivalente) e instrumento de procuraçào, público ou particular com
poderes especiais e específicos para a prática de quaisquer dos atos do procedimento
liciratório pertinentc à CONCORRÊNCIA N. 003/2022 processo/pMSGA/RN n."

Cênl.o Administrativo, Av. Alexandre Cavâlcanti, s/n, Centro, CEP 59.290-000 - Tetefone (94) 99l055lBO
Endereço Etêtrônico:www.saogoncato.rn.gov.br - E-mait: cpt@saogoncato.rn.gov.br k
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326312022, que o habilite junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeilura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, será o único admitido a intervir em

todas as fases desta licitação. desde que demonstre tal condiçào dentro do prazo
previsto no item 2.2.
2.2. Estando a empÍesa licitante representada por um de seus titulares ou diretores,
deverá o mesmo demonstrar à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN. através de documento hábil até o
horário previsto para abertura da presente licitação, que desempenha, realmente, tal
funçào.
2.3. O licitantc que nào se tizcr representar, nas condiçõcs e fornra previstas ncstc
item, não poderá participar ativamente da licitação, ficando impedido, portanto, de

assinar e rubricar quaisquer documentos pertinentes ao presente procedimento.
como também não podcrá: interpor cvcntuais recursos; solicitar vistas,
r;sclarccimentos e informaçõesl requersr juntadas de requerimentos, impugnaçõcs
e/ou solicitações de reconsiderações.
2.4. A falta da aposiçào da assinatura do representante legal na respectiva Ata de

Julgarnento, quando for o caso, implicará, para todos os efeitos legais, na aceitação
das decisões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São

Gonçalo do Amarante/RN, sem que lhe caiba qualquer recurso ou indenização.

3.1. Poderá participar da prcscnte licitação toda e qualquer empresa regularmcnte

estabelecida no país e que satisfaça integralmcnte as condições e exigências deste Edital.
| - Nào ser pessoa jurídica reunida em consórcio:
II - Não estar sob falência. concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação
ou haja sido suspenso de licitar pela Adnrinistração Pública e/ou declarado inidôneo
por qualquer órgão público;

III Entregar à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de São Gonçalo do AmaranteiRN, através de seu represente legal, os envelopes de

documentação e proposta de preços, na data, hora e local da abertura da licitação,
não se admitindo, sob qualqucr hipótese. o envio dos respectivos envelopes através
dos correios. fax. inlernet ou quaisquer oulros meios:

IV - Ter ciência de que seu Íepresentante legal não poderá, em hipótese
alguma, representar mais de uma empresa licitante, sob pena de verificando-se tal
situaçâo, ficar as empresas, assim representadas, excluidas de participar de todas as

fases da licitação sem que lhes caiba, para todos os efeitos legais. nenhum recurso
ou indenização;

V Ter conhecimento de que o descumprimento de quaisquer das condições
estabelecidas neste Edital, notadamente quanto à habilitaçào (documentação) e à
proposta de preços implicará, para todos os efeitos legais, na sua PRONTA
INABILITAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO, conforme enseje o caso, pela

x
centro Âdministrativo, Av. Atexandre cavatcânti, s/n, cenlro, cEp s9.290-000 - Tetefone (94) 99l05slgo
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Comissào Permanente de Licitaçào da Prefeitura Municipal de Sào Gonçalo do
Amarante/RN.

04. DADOCUMENTAÇÃO

II - QualiJicação econômic o-fi nan cei ra
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já
exigiveis e apresentados na forma da lei. não sendo dispensada apresentação da
abertura e encerramento com seu (s) Termo (s) de Registro e de Autenticaçâo em
Conformidade com os órgãos reguladores, que compÍovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituiçào por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses
da data de apresentação da proposta;
a.l) De acordo com o art. 176 da Lei Federal n. ' 6.404, de l5 de dezembro de 1976,
as demonstraçôes contábeis consistem de: demonstraçào dos lucros ou prejuízos
acumulados, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos Fluxos
de Caixa;
a.2) A boa situação financeira da cmprcsa será comprovada mediantc a apresentaçào
de resumo contábil com a denronstração de obtenção do índice de Solvência Geral
(SG) igual ou maior a 01 (unr), calculado e comprovado através da seguinte fórmula:

SG:
PASSIVO CIRCUI.-ANTE + EXIG EL A LONGO PRAZO

a.3) Sornente serâo habilitadas, as empresas licilantes que obtiverem o índice sG
igual ou maior que 1,0 (um ).

certro administrativo, Av. Atexandre cavatcãnti, s/n, centro, cEp s9.290-ooo - Tetefone (g4) 99lo55lg0
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4.1 - A empresa licitante deverá apresentar obrigatoriamente os documentos
(envelope n" 0l) a SEGUIR ELENCADOS, SOB PENA DE SER PRONTAMENTE
INABILITADA, obedecida à ordem de apresentação abaixo estabelecida, devendo,
os ditos documentos serem apresentados em original ou em cópia autenticada por
tabeliâo de notas ou confcrida com o original por qualqucr membro da Comissão
PeÍmanente de Licitação, clesde que a licitante interessada tenha comparecido com
as cópias e os respectivos originais até vinte e ouatro horas anteriores ao horário
marcado para a abertura dos envelopcs com a documentacão:
I - Habilitação J urídica
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa licitante (sócio(s) e/ou
propri etário);
b) Registro comercial, no caso de enrpresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e. no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleiçâo de seus admini strad ores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de socicdades civis. acompanhada de prova
de diretoria em excrcicio:
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a.4) Caso a Comissão Permanente de Licitação comprove alguma manobra cont
vistas a aprescntaçào do índicc SG, a cmprcsa rcsponsável pelo balanço será
automaticamente inabilitada.
a.5) Se o índice for menor que 1,0 (um), a empresa poderá apresentar demonstrativo
com o capital social integralizado correspondente a lOyo (dez por cento) do valor
estipulado pela Administraçâo para pagamento dos scrviços.
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo (s) Cartório (s)
Distribuidor (es) da sede do licitante, até sessenta (60) dias antes da data fixada,
neste Edital, para realização do certanre.

III - Quanto à regularidade Íiscal
a) Prova de inscrição no Cadaslro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objeto contratual;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida
Ativa da Uniâo e Débitos Previdenciários, expedida pela Secretaria da Receita
Federal;
d) Certificado de Regularidade Fiscal CRF, relativo ao recolhimento do FGTS,
expedido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão Negativa de Débitos Estaduais e a Divida Ativa do Estado, emitida pela

Secretaria de Tributação ou outro órgão equivalente na Unidacle Federada à qual a

empresa licitante e domiciliada;
f1 Certidão Negativa de Debitos Municipais, emitida pela Secretaria de Tributação
ou outro órgão equivalente no município no qual a empresa licitante é domiciliada;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, emitida pelo Tribuna)
Superior do Trabalho nos tcrmos da Lei Federal n." 12.440, dc 07 de julho dc 201 I .

IV - Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Quitação (CRQ) da empresa e de seu (s)
responsável (eis) técnico (s), junto ao (s) Conselho (s) Federal/Regional de:
Engenharia e Agronomia; de Arquitetura e Urbanismo; dos Técnicos Industriais
(com habilitação específica ao escopo/objeto da licitação) no Estado do Rio Grande
do Norte / (CREA-CAU-CRT/RN), sendo que, em caso de empresa (s) procedente
(s) de outro (s) Estado (s) federado (s), deverá a referida certidão estar visada pelo
(s) Conselho (s) supracitado (s);
b) CAPACITAÇÀO TECNICO-PROFISSIONAL - Comprovação de que a

empÍesa, na data fixada para realização da presente licitação, possui, em seu quadro
permanente, técnico de nivel superior legalmente habilitado junto ao Conselho de
Classe atinente, detentor de certidão de acervo técnico que comprove experiência
anterior compatível conr o objeto da presente licitação junto à aquela. Outrossim à

comprovação de que o mesrno faz parte do quadro técnico da licitante participante,
dar-se-á mediante a apresentaçào de cópia xerográfica de contrato de trabalho ou
registro na CTPS autenticada pela DRT, ou ainda de ficha de registro de empregado
(s)
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b. l) O (s) profissional (is) indicado (s) pela empresa licitante para fins de

comprovação de sua capacitação técnico -profissional, deverá (ao) constar de relação
descritiva de sua qualificaçâo, com indicaçào da função e do tempo de atividade de

cada um na função coerente com o porte da obra, devendo ainda ser acomoanhada
de declaração de que o mesnlo particioará da execucão das obras
c) CAPACITAÇÃO TECNICO-OPERACIoNAL - Será feita por atestados

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa

licitante participante, devidamente registrados no CREA, comprovando que a

mesma já executou contrato (s) de obra (s) e/ou serviço (s) SIMILAR (ES).

outrossim, COMPATÍVEL (lS) em carâctcristica (s). quantidadc (s) e prazo (s), não

desprezando o que solicita também no projeto básico e/ou nremorial descritivo aos

itens de maior relevância:
c. I ) a Licitante deverá comprovar junto a capacitaçào técnico operacional serviços
descritos no subitem l8.l do Memorial Descritivo conforme descritos a seguir e

Constantes da planilha orçamentaria básica.

lE.l - Na qualificaçào técnict o edital deverá exigir que as licita,rtes, comproven, aptidão
técnica através dc ateslodos de copacidade létnica regislrados no CREÁ que executou

pelo menos 50% (Cinquenta por cento) dos serviços constantes dos ilerrs:

c) 1.17 - LAJE PRE-MOLDÁDA III'IDIRECIONÁL, BIÁPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERÁMICÁ, VIGOTA CONYENCIONAL, ALTURA TOTAL
DÁ LÁJE (ENCHIMENTO+CAPA): (8+3). ÁF_It/2020

d) 8.10 - EMBOÇO OLr MASSA LTNICA EM ÁRGAMÁSSA TRAÇO l:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 1OO L, APLICADA MÁNUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSIJRA DE 25 MM.
AF 06/2014.

C) 8.1 - REVESTIMENTO CER,IMICO PARA PAREDE COM PLACÁS TIPO
ES íALTADA DIMENSOES IOXIO C,V, TIPO ELIÁNE, LINHA GALERIA
BRANCO MESH, PEI-3, APLICADO COM AGRAMASSA INDUSTRIÁLIZÁDA
AC-II, REJUNTÁDO, EXCLTIST''E REGULÁRIZAÇÃO DE B.4SE OL; EMBOÇO-
VER OI
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b) 13.3 - CONCRETO CICLÓPrcO FCK=ISMPÁ, 30'/o PEDR4 DE M.iO EM
YO LUM E, INC L US I VE LA NÇA M E NTO. A F_O 5/202 I
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f) 6.5 _ TRAMÁ DE MADEIRÁCOMPOSTA POR RIPAS. CÁIBROS E TERÇAS
PÁRÁ TELHADOS DE .11ÁIS DE 2 JGL'AS P-4RÁ TELHA CERÂMICÁ CAPA-
CÁNAL, INCLUSO TRANSPORTE YERTICÁL. AF 07/2019;

g) 10,6 _ PORTA DE MÁDEIRA EM FICHÁS OL, MACIÇA DE GIRO, COM
FECHÁDARÁ E DOBRÁDIÇAS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÀO.
R 05/2021;

h) 4.9 _ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE WGA, ESCORAMENTO
METÁLICO. PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHÁPA DE MADEIRÁ
PLASTI FtCÁDÁ, r0 UTILIZÁÇOES. AF_09/2020;

i) 7.7 _ EXECUÇAO DE PISO INTERTKIVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE
25X25cm, EXPESSURA I 0cm. AF I 2/201 5 ;

.il 4.7 - CONCRETO FCK:25MP.4, traço l:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO
E AREIÁ,/AREIA MEDIÁ,/BRITA-I) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF 05/2021;

K) 13.11 _ PONTO DE TOAADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADÁ IOA/250V,

CAIXÁ ELETRICÁ, ELETRODL;TO, CABO, RASGO, SLIEBRÁ E
CHUMBAMENTO. AF_012016 (Incluso 7 pts para lluminação de emergência):

I) 3.4 - FÁBRICÁÇÁO, MONTÁGEM, E DEMONTAGEM DE FORMÁ PÁRA VIGÁ
BÁLDRAME, EM MÁDEIRÁ SERRADA, E:25MM, P/ 4 UTILIZÁÇOES.
AF_06/2017 (cintas e Muro de Corrtenção);

M) 8,6-EMBOÇO PARÁ RECEBIMENTOS DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRÁÇO 1:2:8, PREPÁRO ,UECÁNICO COM BETONEIRÁ 4OOL, ÁPLICÁDO
MANUALMENTE COM ÁREÁ MAIOR QL'E IOM" ESPESSLIRA DE 2OMM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCA. ÁF 06/2014;

n) 8.7 - EMBOÇO OLt MASSA tttVrce niW ,lne,lMÁSSÁ TR-4ÇO I:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 4OOL, ÁPLICAD MAA'LIAL,IIENTE EM PANOS
DE FACHAD.A COM PRESENÇA DE t'ÀOS, ESPESSIIRA DE 25MM.
AF_06/20r4;

V _ OUTRAS EXIGÊNCIAS, CONFORME OS MODELOS ABAIXO:
a) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, de Concordâncra com os
Termos do Edital e de que nào possui em seu Quadro de Pessoal empregados
menores de idade, conforme modelo a seguir:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCtA DE FATOS ilUpEDITMS,
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CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E MÃO-DE-OBRA
INFANTIL

(razão social na empresa) inscrita no CNPJ N.":
com sede na (endereço completo) por intermédio de seu

repÍesentante legal, o(a) Sr.(a) _infra -assinado, portador(a) da

Carteira de ldentidade n.o _ e do CPF/MF tr.o 

-, 

para os fins de

habilitação na CONCORRÊNCIA n." 00312022, DECLARA expressamente que:

à Até a presente data, inexistem fatos supervenienles a sua habilitação no presente

certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
à Concorda plenamente com os termos do Edital, e, por isso, abdica do direito de

impugná-f o nos termos do art. 41, §§ l. " e 2.' da Let Federal n.o 8.666/93;
) Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Ls-i Federal n. " 8.666, dc 2l dc
junho de 1993, acrcscido pela Lci n. ' 9.854, dc 27 de outubro dc 1999, não emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. e nào emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Data, nome e assinatura do Responsável pela licitante:
b) Declaração, emitida pelo responsável da empresa licitante, de que recebeu os

documentos, e que visitou os locais onde serão realizados os serviços objeto desta

CONCORRÊNCIA n.'003i2022, inteirando-sc, portanto, de todas as informações
e condições locais da obra, bcm como das dificuldades e circunstâncias outras que
possam influir, nào somente na elaboração da proposta, como na própria execução
dos serviços;
c) Declaração atestando sob as penas da lei que a licitação (CONCORRÊNCIA n."
00312022\ visando a contrataçào de empresa para a execução de obras civis na
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE UBS EM SANTA
TEREZINHA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN em virrude do aumento da

demanda de atendimentos diários realizados pelas equipes, garantindo acomodação
adequada seguindo as normas padronizadas do ambiente de saúde e acessibilidade
a serem ofertados à população e aos profissionais. bem como melhoria e
implantaçâo, atendeu às formalidadcs e aos requisitos dispostos na Lei Federal n."
8.66611993 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação;
d) Declaração atestando sob as penas da lei que a licitação (CONCORRÊNCIA n."
003/2022) visando a contrataçào de empresa para a execuçâo de obras civis na
CONSTRUÇÂO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE _ UBS EM SANTA
TEREZINHA, SÀO GONÇALO DO AMARANTE-RN em virtude do aumenro da
demanda de atendimentos diários realizados pelas equipes, garantindo acomodação
adequada seguindo as nornlas padronizadas do ambiente de saúde e acessibilidade
a serem ofertados à populaçào e aos profissionais, bem como melhoria e
implantação, que visitou o local da obra confbrme estabelecido no item 2.7 clo
Memorial Descritivo de Engenharia. anexo a este edital

CeÍrtro Administrativo, Av. Alexandre Cavatcanti, s,/n, Centro, CEp 59.290_000 _ Telelone (g4) gglOSSlg()
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e) Dectaração responsabilizando -se sob as penas da lei pela garantia dos serviços

executados no que tange a sua solidez e segurança pelo prazo de 5 (cinco) anos a

partir do recebimento definitivo nos tcrmos do art. 73, inciso I, alinea "b" da Lei
Federal n.'8-666193, conforme estabelecido no art.6l8 do Código Civil Brasileiro
c/c o art.69 da Lei Federal n.o 8.666193.
4.2. A nào adequação da integralidade da planilha aos lintites impostos pelo Decreto
n." 7.98312013, caso não seja possível a correçào, implica na desclassificação da

proposta de preços.
4.3. A documentaçào exigida neste item deve estar dentro do prazo de validade,
como tambóm ser apresentada em cnvelopc opaco, lacrado c indevassável, contendo

em sua face externâ, obrigatoria mente, os seguintes dizeres:

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ANTARANTE/RN
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO
CONCORRÊNCIÂ N.' 00312022

PROCESSO/PMSGA/RN N,' 3263 I 2022
RAZÃO SOCIAL DA EIVIPRESA:
CNPJ:
CONTATO (S) TELEFÔNICO ATUALIZADO:
E-MAIL:
ENVELOPE N'01 _ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

05. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A proposta (envelope n" 02) det'erá ser apresentada, em uma ia datilogra;/àcla

ou processada através de meio eleü'ônito, com papel timbrado da empresa, separada e
montada, redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasurds ou entrelinhas, datada e
assinada a última folha e rubricada nos demais, pelo representante legal da empresa, dela
consÍando, ob r i gatori a mente :

I Planilha com preços unitários e total. expressos em R$ (reais), por item e subitem
da planilha, sendo o valor total da planilha expresso em algarismos e por extenso,
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergência.
II - Planilha com Demonstrativo do BDI Benefícios e Despesas Indiretas - cujo
limite com conforme exigência do convenente fica, desde logo, adstrito a 24,23Y,
(vinte e quatro virgula vinte e três por cento).
III - Planilha com a composição analítica dos preços em que conste minintamente a

descrição, as quantidades e os custos unitários dos materiais, mào de obra e

equipamentos necessários à execuçào de uma unidade de medida, conforme modelo
apresentado. Esta composição poderá ser corrigida nos termos do art.43, § 3.. da
Lei Federal n." 8.666/93, desde que não resulte na inclusão de documento não
apresentado anteriormente e bem como na elevação do preço final da empresa
declarada como vencedora do ccrtame, outrossim, tanto memôria de cálculo, quanto

k
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as composições supracitadas, serão apresentadas apenas para â licitantes
declarada vencedora do certame, cuja planilha deverá ser entregue â Comissão
Permanente de licitações no prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação do
resultado Iinal, na imprensa oficial.
IV - Planilha com o Cronograma Físico-Fi nanceiro com os prazos e percentuais
compatíveis com a planilha referencial:

V Razão social da firma, CNPJ/MF, endereço completo, inclusive o CEP.
telefone e número do fax para envio de correspondências, tudo consignado no final
da proposta;

VI - Prazo de validade da proposta. quc não podcrá ser infcrior a sessenta
(60) dias, prorrogado por igual periodo em caso de Íatos supervenientes, respeitada
a não aceitação mediante comunicação prévia da não concordância, contados da data

de sua abertura pela Comissão Permanentc de Licitação, bem como nomc, CPF,
Cédula de ldentidadc c endereço completo do dirctor ou titular da cmpresa,
responsável pela assinatura do contrato decorrente da presente licitação.

VII - Declaração de q ue nos preços ofertados na proposta de preços já estão
incluídos todos os elementos (impostos, taxas, uniformes, fretes, refeições, etc. ) que

incidam ou venham a incidi' sobre os mesmos.
5.2. Todas as planilhas de cuslos previstas nos incisos I a IV do subitem 5.1

deste Edital deverão estar assinadas pelo representante legal da empresa e pelo
profissional técnico rcsponsável pcla elaboraçào das mesmas. A emprcsa fica
obrigada a demonstrar com documentos o vínculo empregatício ou dc subordinaçào
do profissional que assinou as planilhas.

5.3. A proposta devcrá ser aprescntada cm envclope opaco, lacrado c

indevassável, contendo em sua face externa. obrigatoriamente, os seguintes dizeres:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. " OO3/2022

PROCESSO/PMSGA/RN N. " 3263 I 2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
CONTATO (S) TELEFÔNICO ATUALIZADO:
E-MAIL:
ENVELOPE N" 02 PROPOSTA DE PREÇOS

06. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. Os envelopes de documentação de habilitaçào e proposta de preços deverào ser
entregues ao Presidente da Comissâo Permanente de Licitação. em envelopes
distintos, por intermédio do representante legal da empresa, no local, data e horário
em que será realizada a licitaçâo. não se admitindo, em nenhuma hipótese, o
recebimento de documcntos relacionados com a habilitação c/ou proposta dc preços

centro Administrativo, Av. Atexandre cavatcanti, s/n. centro, cEp 59.290-oo0 - Telefone (g4) 991055180
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fora dos respectivos envelopes e/ou depois do prazo (data e horário) estabelecido
para a abertura da presente licitaçào.
6.2. Serào abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de

habilitação que será analisada e rubricada pelos membros da Comissão e pelos

demais Iicitantes presentes. Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a

reunião para análise da documentaçào de habilitação, marcando nova data e horário,
para prosseguirnento dos trabalhos.
6.3. Ocorrendo interrupções, os documentos de habilitaçào e os envelopes contendo
as propostas, devidamente fechados e lacrados. serão rubricados pela Comissão e

pelos licitantcs prescntes, ficando cm podcr daquela, até que scja decidida a

habilitação.
6.4. A Comissão Permanente de Licitação manterá em seu poder os envelopes
contendo as propostas de prcços dos licitantcs inabilitados, mantcndo-os
devidamente fechados c rubricados. até o término do periodo rccuÍsal, de que trata
o art. 109, I, "a", da Lei Federal n.'8.666/93.
6.5. Após o término do periodo recursal de que trata o subiten anterior, será

comunicado aos licitantes habilitados nova data e horário para a abertura das
propostâs e, seguidamente, feita a devoluçào dos invólucros contendo as propostas
de preços dos licitantes inabilitados.
ó.6. Não havendo licitante inabilitado ou se todos os licitantes manittstarem,
cxpressamentc, desistência dc interpor recurso; intenção estâ quc deverá constar na
ata a scr lavrada e assinada por todos os licitantes presentcs, e depois de serem
dcvolvidos todos os cnvclopcs contendo as propostas dos licitantes inabilitados,
proceder-se-á a imediata abertura dos cnvelopcs contendo as propostas das empresas
habilitadas, sendo as mesmas rubricadas, folha por folha, por todos os licitantes
presentes, e na pÍesença da Comissào, que também as rubricará.
6.7. Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e

propostas de preços, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as

empresas participantes do cerlame, as reclamações, protestos. solicitações de
esclarecimentos e impugnações feitas. bem como, as demais ocorrências que
interessam ao julgamento da licitaçào. A ata será assinada pelos membros da
Comissào e pelos representantes dos licitantes presentes, não sendo consideradas
declarações feitas posteriorrnente.

07, DO CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. Para efeito de julgamento, será considerada vencedora a pÍoposta que
atender as especificaçôes do presente Edital e apresentar. nos moldes da planilha
orçamentária adiante anexada. o menor preço global para a execução dos serviços
ora licitados.

7.2. Não será levada em consideraçào, para efeito de julgamento, a proposta
que contiver qualquer oferta ou vantagem nâo prevista neste Edital, apresente preços
simbólicos, irrisórios ou de valor zcro, incompativeis com os preços praticados no

PMSGA

Folha No 241

centro Administrativo, Av. alexandre cavatcanti, s/n, centro, cEp 59.290-000 - Telefone (g4) 99los5lg0
Endereço Elelrônico: www.saogoncato.rn.gov.br _ E-maiL cpt@saogoncato.rn.gov.úr X



Forha No 242

08. DOS DIREITOS E OBRIGAÇOES

8.1. Qualquer cidadão e parte legíttma para apresentar impugnação relativa
ao presente Edital, o qual deverá ser protocolada na sede da prefeitura Municipal.
na Secretaria de Licitaçào, até cinco (05) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a pMSGA/RN. em consonância
com a demanda, julgar e responder em até três (03) dias úteis, conforme previsto no
§ l" do art. 4l da Lei Federal no 8.666193.
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mercado, como tâmbém, será desclassificada a empresa que apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.2.1. Entende-se por irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento a inserçâo de quantitativos diferentes dos previstos na planilha
referencial. assim como a colocação de preços unitáÍios superioÍes aos valores
básicos da planilha referenc ial.

7.2.2. Y erificada qualquer das situações destacadas no subitenr anterior, a

proposta será desclassificada sem direito a recurso por parte da empresa responsável
por sua apresentaçào.

7.3. Possíveis divergências de percentuais na tâbela de benefícios e

despesas indiretas para menor em relação ao percentual referencial SERÁ (ÂO)
DE ESTRITA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PROPONENTE, OS
RESULTADOS DECORRENTES DE TAIS DIVERGÊNCIAS, não cabendo
questionamentos e/ou motivos para desclassifica -la.

7.4. Se duas (02) ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições,
ficarem empatadas, será procedido sorteio. mediante ato público. para se conhecer
a proposta vencedora.

7.5. A Comissão Pernlanente de Licitação ainda:
I - Elaborará, caso não seja possível consignar o julgamento das propostas na
respectiva âta de abertura, Laudo de Julgamento devidamente assinado por todos os

membros da Comissão (trôs membros);
Il - Providenciará a publicação, por cxtrato, do rcsultado da licitação na imprensa
oficial, nos tcrmos do art.6l, parágrafo único da Lci Federal n.'8.666/93, não
sendo vedado a publicação no Diário Oficial da Uniào e cn Jornais dc grandc
c ircu lação regional.

7.6. O Prefeito Municipal ou o(a) Secretário(a) Municipal responsável pela
homologaçào da licitaçào, até a entrega da Nota de Empenho (ou instÍumento
equivalente), ou a qualquer tempo, poderá desclassificar a licitante vencedora,
mediante despacho fundamentado, sem que caiba direito à indenizaçào ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento
de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que
desabone sua idoneidade financeira, técnica, ou administrativa da empresa, quando
for o caso.
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8.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, perante a
Administração da Prefeitura Municipal de Sào Gonçalo do Amarante/RN, o licitante
que nào protocolando o pedido na sedc da Prefcitura Municipal até o segundo dia
útil que anteceder a abertura dos envelopes. venha apontar falhas ou irregularidades
que o viciaram. hipótese que tal comunicação não terá efeito de recurso.

8.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o inpedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisào a ela
pertinente.

8.4. A inabilitação do licitante importa em preclusão de seu direito de
participar das fases subsequcntcs.

8.5. Em qualquer das hipóteses de impugnação do presente Edital, deverá o
pedido ser dirigido a autoridade responsável por sua confecção, em duas vias, e

constar o número do Edital, do proccsso licitatório e da respcctiva
CONCORRÊNClA, bem assim a qualificaçào completa do intercssado (nome,
nacionalidade, estado civil, profissào, CPF e endereço, em se tratando de pessoa

física, e, no caso pessoa jurídica, razão social. CNPJ, endereço e nome de seu

representante legal), devendo. ainda, estar instruído com cópia do CPF e/ou do
CNPJ do interessado, sob pena de nào ser apreciado pela Administraçào.

8.6. Sendo o pedido de impugnaçào formulado por pessoajuridica deverá esta
estar representada em estreita conformidade com todas as exigências de
represcntação constantes do item 02 deste Edital, devendo, inclusivc. juntar cópia
da procuração, dos Estatutos c/ou do respectivo Contrato Social.

8.7. Fica vedada, para todos os fins dc direito, a apresentação de pedido de

impugnação através de fax, internet ou de qualquer outro meio não previsto nestc
Edital.

8.8. Existindo qualquer alteração no presente Edital. durante a vigência do
prazo correspondente, o mesmo será prorrogado por número de dias igual ao

decorrido do aviso inicial, usando para a divulgação os meios utilizados de inicio.
8.9. Para fins de contagem de prazo no tocante a apresentação de

impugnações e recursos será desprezado o dia do vencimento ou seja: o dia
escolhido como data marcada para a realização certame.

09. DOS RECURSOS

9.1. Eventuais recursos relerentes à presente CONCORRENCIA deterão ser
interpostos no prazo matimo de cinco (05) dias úteis, a contar da dota da intimação do oto
ou da lat'ratura da atq, em petiÇão escrita dirigida à Comissõo Permanente de Lícitação da
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/kN, conforme determinação do art. 109,
inciso I da Lei Federal n.'8.666/93, e protocolizada na Prefeitura Municipal, no endereço
mmcionado no subitem 20.I deste Edital.
9.2. Os recursos referentes à fase de habilitaçâo, terão efeitos suspensivos e só
poderão ser interpostos, sob pena de preclusão, antes do início da abertura das
propostas.

9t055180
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9.j. lnlerposto o recurso o fato será contunicado aos demais licitanles, que terão
prazo maúmo tle cinco (05) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para
inpugná-lo, de conJisrnidade con o § 

j." do art. I 09 da Lei Federal n. " 8.666/93.
9.4. Recebida a impugnaçào do recurso de que trata o subitem anterior, ou esgotado
o prazo para tanto, a Comissào Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua

decisão, no prazo de cinco (05) dias úteis. ou, no mesnro prazo, o assunto deverá
ser submetido, por conseguinte, à consideração da autoridade competente em
respeito ao § 4', do art. 109, da Lei de Licitações, que decidirá em cinco (05) dias
úteis contados da data de seu recebimento, conforme previsào do §4." do art. 109 da

Lei Federal n." 8.666/93.
9.5. Os recursos interpostos fbra do prazo nào serão levados em consideração.

I 0. I . A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse públic o
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar sua revogaçào; ser anulada por ilegâlidade de ofício ou por
provocaçào de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

10.2. Poderá ser adiada a sua realizaçào ou transferida sua abertura para outro
dia, mediante prévio aviso.

10.3. A anulaçào da presente licitaçào, por motivo de ilegalidade, não gera a
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59, da

Lei Federal n' 8.666/98.
10.4. A nulidade da presentc licitação induz a nulidade do contrato,

ressalvado o disposto no parágrafo único do art.59, da Lei retro mencionada.
10.5. No caso de renovação ou anulação da presente licitação, fica assegurado

o contraditório e a ampla defesa.

I l.l. O prazo de assinatura do contrato decorrente do presente processo será de três
(03) dias úteis. contados da data de recebimento da Nota de Empenho (or.r

instrumento equivalente) pela (s) emprcsa (s) vencedora (s) do certame.
11.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela empresa vencedora do certame, e desde que ocorra
nrotivo justificado aceito pela PMSGA/RN.

I1.3. Caso a empresa vencedora da licitaçào se recuse a assinar o contrato
decorrente do pÍesente processo, no prazo acima estabelecido, serão convocados os
licitantes Íemanescentes, na ordem de classificaçâo, para fazê -lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostâs pela vencedora do certame, ficando esta tolhida do
direito de contratar com a PMSGA/RN, senr prejuízos das sanções previstas no art.
8 I , da mencionada lei.

centro administrãriyo, Av. Alexandre cavàtcanti, s/n, centro, cEp 59.290-000 - TeleÍone (g4) 9fl055r80
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11.4. Decorridos sessenta (60) dias da data de abertura das propostas, caso
não ocorra a convocação para assinatura do Termo de Contrato, ficam os licitantes
liberados dos compromissos com a PMSGA/RN, sem que lhes caiba nenhuma
indenização.

I 1.5. A vigência do Conlrato poderá ser prorrogada nos lermos do art. 57, §

1.", da Lei Federal n.o 8.666193 pelo tempo necessário a conclusão das obras
pactuadas formalmente.

12. DAS OBRIGAÇOES UA PMSGA/RN

l2.l . São obrigações da PMSGA/RN:
l- Efetuar o pagamento dos serviços executados de acordo com a forma
convencionada ncste Edital:
ll - Acompanhar e fiscalizar a exccuçào do contrato decorrente da presentc licitação
através de um Íepresentante especialmente designado, permitida a contrataçâo de

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;
III - Fornecer à ADJUDICATÁRIA, para a perfeita execução dos serviços

contrâtados, todas as informações que forem solicitadas em prazo hábil para nâo
atrasaÍ a execução dos serviços:

IV - NotiÍicar, por escrito, à ADJUDICATÁnla a ocorrência de eventuais
imperfcições no curso da cxecução dos scrviços, fixando o prazo para sua corrcçâo:

V - Assegurar o livre accsso dc pessoas credenciadas pela
ADJUDICATÁRIA, aos locais de execução dos scrviços;

VI - Obscrvar para que durante toda vigôncia do contrato decorrente deste
procedimento sejam mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação da

ADJUDICATÁRIA exigiveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a

documentação que substitua aquela com o prazo de validade vencido;
VII - Determinar, quando for o caso, a paralisação dos serviços por motivo

de relevante ordem técnica e segurança ou, ainda. no caso de inobservância e/ou
desobediência às suas determinações e recomendações, cabendo à

ADJUDICATÁRlA, quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis. todos
os ônus e encargos decorrcntes;

Vlll - Examinar, quando for o caso, as Carteiras Profissionais dos
empregados contratados pela ADJUDICATÁRIA, para comprovar o registro de
funçào profissional, e bem como exigir a comprovação de pagamcnto de salários e
contribuições previdenciárias e demais encargos sociais;

IX - Rejeitar. se for o caso, métodos e serviços inadequados ou exigir a

retirada do local, de empregado ou encarregado que nào esteja exercendo suas
tarefas ou não se comportando a contento, cabendo à ADJUDICATÁRIA substituí-
lo dentro do prazo de quarenta e oito (48) horas da notiÍ'icação que lhe lor leita, ou
refazer os serviços impugnados. correndo por sua conta todas as despesas. Em
idênticas condições, poderá ser retirado do local onde estiver sendo executados os

Centro Administrativo, Av. Alexéndre Cavalcânti, s/n, Centro, CEp 59.290_000 _ Tetefone (gú) 9910551g0 .
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serviços, todo e qualquer material ou equipamento impugnado ou não aceito pela
fi scalização.
12.2. A decisões e providências clue ultrapassarem a competência do representante
(fiscal) da PMSGA/RN deverão ser solicitadas a Secretária Municipal de

Infraestrutura, em tempo hábil, para a adoçào de nredidas convenientes.

13.1. Na execução da obra objeto do presente Edital, envidará a ADJUDICATARIA
todo empenho e dcdicação necessários ao fiel e adcquado cumprimento dos encargos
que lhe forem confiados, obrigando-se ainda a:

I - Executar os serviços de acordo com a legislação e normas tecnicas em

vigor aplicáveis à espécic, obssrvando, sempre. as recomendações, oricntaçõcs.
sugcstões e determinaçõcs da PM SGA/RN;

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

quando em serviço, unifonnizado e limpo, portando ainda crachá de identificaçào:
III - Substiíuir qualquer empregado no caso de .falta ou ausência legal de maneira a não
prejudicar o andamento e boa execução dos seniços. Caso a substituição recai sobre

empregado tom exigência de experiôncia pro/issional, o subslituto terá de ter aten'o técnico

compatível tom aquele apresentado na docunrcntaçào de habilitação;
IV - Responsabi lizar-sc por quaisquer acidentcs que vcnham a ser vitimas seus

cmpregados quando em serviço, por tudo quanto às lcis trabalhistas e

previdenciárias lhes asscgurarcm e denais exigências legais para o excrcício da

atividadc do objeto desta licitaçào;
V - Facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas,
cientificando a PMSGAiRN do resultado das inspeções;
VI - Providenciar junto às autoridades competentes, sem nenhum ônus adicional
para a PMSGA/RN, a obtenção de licença, a autorização de funcionamento e alvará
da atividade a que se propõe. se for o caso:
Vll - Recrutar, preferencialmente no Municí1tio de São Gonçalo do Amarante/RN, os

empregados em seu nome e sob sua responsabilidade, senr qualquet'ôntrs para PMSGÁ/RN,
cabendo-lhe efeluar todos os pagamentos, inclusiye os relati.t'os aos encargos previstos na
legislaçào trabalhisto, pret idenciár'ia,.fiscal e comer<,ial, betn conro de seguros e quaisquer
oulros decorrentes de sua condição de empregadora;
VIII - Responsabilizar-se, durantc a cxecuçào dos serviços contratados, por
eventuais prejuízos causados direta ou indiretamente a PMSGA/RN ou a terceiros,
decorrentes de atos praticados por seus empregados;
IX - Nào transferir a terceiros. por qualquer forma, nenr mesmo parcialmente, o
contrato decorrente do presente Edital, nem subcontratar qualquer das prestações a

que está obrigada, sem previo assentimento por escrito. da PMSGA/RN:
X - Apresentar, quando da entrega da fatura para pagamento dos serviços
executados, certidões que atestem a sua regularidade fiscal, dentro de seus
rcspcctivos prazos de validade, c bem como os documentos que comprovem o
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L

pagamento de salários e o recolhimento das contribuições previdenciárias e demais
encargos sociais decorrentes deste contrato:
Xl - Substituir sempre que exigido pela PMSGA/RN, o empregado da firma cuja
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou

insatisfatórios para a PMSGA/RN, sem que lhe assista nenhum direito à indenizaçào
ou reclamação contra a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante;
XII - Registrar e controlar, .juntamente conl o preposto da PMSGA/RN, diariamente,
a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;
XIII - Manter, durante toda a execução do contrato decorrente da presente licitação,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições dc habilitaçào
e qualificaçâo exigidas na licitação;
XIV - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PMSGA/RN e atender,
pronta e irrestÍitamente, às reclamações dcsta:
XV - Colocar na direção geral dos sarviços. com presenÇo penndnente nesta, proJissional
qualificado, cuja nomeação ou et'entual substituição deverá ser comunicada, por escrito, no

prazo de quarenta e oito (48) horas, a PMSGÁ/&N, e por esta ser aprovoda.

XVI - Aceitar, prontamenle, quando solicitado pela PMSGA/RN, qualquer
modificação ou permutaçào feita no horário de trabalho com a finalidade de melhor
atender as conveniências e interesses da Administração;
XVII Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta de preços, os acréscimos ou

supressõcs dos scrviços que porvcntura sc fizerem necessários, a exclusivo critêrio
da PMSGA/RN, respeitados os percentuais previstos no § l' do art. 65 da Lci
Fcderal no 8.666193 .

XVIII - Dotar os locais dc trabalho de equipamentos de proteção coletiva (DPCs) e

fornecer, gratuitamente, aos empregados. equipamentos de proteção individual
(EPIs), em perfeito estado de conservação e com certificado de aprovaçào (CA),
substituindo-os quando se deteriorem, sem nenhum custo para os enrpregados,
responsabilizando-se, ainda, pela sua higienização e manutenção periódica (NR 06);
XIX - Providenciar tão logo seja homologado o procedimento licitatório a ART -
Anotação de Responsabilidade Técnica de Execuçào da Obra pelo mesmo
profissional indicado na alínea "b", inciso IV do subitem 4. I do Edital;
XX Abrir a inscriçào da obrajunto ao lnstituto Nacional do Seguro Social INSS
para recolhimento das contribuições previdenciárias e sociais relativas à obra;
XXI Emitir comunicação de Acidente de Trabalho, enviando-a para o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, quando ocorrer acidente de trabalho com seus
empregados ou quando esses desenvolverem doenças ocupacionais,
independentemente de haver ou não afastamento do trabalho;
XXII - Responsabi lizar-se pela garantia dos serviços executados no que tange a sua
solidez e segurança pelo prazo de cinco anos a partir do recebimento definitivo nos
termos do art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal n.o 8.666193.
13.2. A garantia de que trata o inciso XXII implica na obrigação de reparar, corrigir,
remover. reconstnrir ou substituir. às suas expensas, no total ou em parte, os
serviços om que se vcriflcarem vícios, defeilos ou incorreçõcs resultantes da
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execução ou de materiais empregados nos termos do art. 69 da Lei Federal n.o

8.6661s3 clc o aÍÍ.618 do Código Civil Brasileiro. considerando-se usos adequados
para a respectiva via urbana.
13.3. Por força do parágrafo 2." do art. 32. da Lei Federal n. " 8.666/93, fica a

ADJUDICATÁRIA obrigada a declarar a PMSGA/RN, sob as penalidades cabiveis,
a superveniência de fatc, impeditivo de sua habilitaçào no presente processo
licitatório.

14. DAS PENALIDADES

14.1. Se, na execução do Contrato decorÍente da presente licitaçào, ficar
comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual de
quô possa ser responsabilizada a ADJUDICATÁRIA, esta, sem prcjuízo das sançõcs
previstas no arts. 87 c 88 da Lei Fcderal n' 8.666/93, sofrerá as seguintes
penalidades ou sanções:

I - Advertência por escrito;
II - Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento), ao dia de atraso,

até o quinto dia útil após a data fixada para a completa execução dos serviços
impugnados ou rejeitados, calculada sobre o valor total do contrato; e 0,07% (sete

centésimos por cento), ao dia de atraso, a partir do sexto dia útil, após a data fixada
para a completa execução dos referidos scrviços, calculada sobre o valor global do
presente instrumento contratual;

lll - Multa compensatôria cquivalcnte ao valor integral do contrato ou da
etapa não realizada, limitada a 25oÁ (vintc e cinco por cento) sobre o valor total do
presente contralo pela rescisão unilateral da PMSGA/RN, nos casos previstos nos
incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal no 8.666193, cujo recolhimento deverá ser
efetuado no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, contados da intimação feita pela
Administração;
IV - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a

PMSGA/RN, poÍ pÍazo não superior a dois (02) anos, conforme a autoridade
competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida;
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou
ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a PMSGA/RN
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inc iso anterior.
14.2. As sanções previstas nos incisos lV e V, deste ilem, poderão também ser
aplicada à ADJUDICATÁRIA quando, em razão dos compromissos assumidos:
| - Seus representantes legais tenham soÍiido condenação criminal definitiva por
prática, nesta condiçâo, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, e

II - Praticarem ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitaçào, demonstrando não
possuir idoncidade dc contratar com a Administração pública.
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14.3. O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso I do subitem
14.1, será a data fixada para o adimplcmento, e o tcrmo final, a data da efetiva
conclusão da obra ou da etapa da obra.
14.4. O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso II do subitem
14.1, será a data fixada para o recolhimento, e o termo final, a data para o efetivo
pagamento.
14.5. As multas estabelecidas nos incisos I e II do subitem 14.1, são independentes
entre si e serão aplicadas pelo PreÍ'eito Municipal de Sào Gonçalo do Amarante/RN,
não impedindo que a PMSGA/RN rescinda unilateralmente o contrato decorrente da

prescnte licitação.
14.6. A penalidade estabelecida no inciso V do subitem 14. l, é de competência
exclusiva do Sr. Secretário Municipal de Planejamento e Administraçào, facultada
a defesa do interessado no rcspectivo proccsso, no prazo de dez ( I 0) dias da abertura
dc vista, podcndo a reabilitação scr requcrida após dois (02) anos de sua aplicação.
14.7. O valor da multa referida no inciso II do subitem 14. l, será descontada de

qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN em favor da ADJUDICATÁRIA. Caso a mesma seja sr,rperior ao

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se

necessário.
14.8. Não será aplicada multa se o atraso na execuçào dos serviços objeto da

presentc licitação, advir, comprovadam cnte, dc caso fortuito ou motivo de força
maior. desde que reconhecidos pela Administração.
14.9. Em qualquer hipótesc de aplicaçào de aplicaçào de multas ou reparações quc
a PMSGA/RN venha a fazt r jus, a garantia apresentada pela ADJUDICATÁRIA
será convertida em pagamento parcial ou total da obrigaçào.
14. 10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a ADJUDICATÁRIA pela sua diferença, à qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela PMSGA/RN, ou ainda, quando for o

caso, cobrado judicialmente.
l4.l I . Quando as multas a que se re.fi:re este ltem.fbrem wbtraídas da garuntia controtl.al,
a ÁDJUD|CATÁNÁ obriga-se a repor, no prazo tle quarento e oito (48) horas, o valor
deduzido tlu relàrida garantia.
14.12. Em quaisquer casos previstos neste ltem, é assegurado à ADJUDICATÁRIA
o direito ao contraditório e a ampla defesa.
14.13. A criterio da Administração da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/RN, as sanções previstas nos incisos l, III e IV, do subitem l4.l, poderão
ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II do mesmo subitem, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco (05) dias
úteis.

I5. DO PAGAMENTO
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15.1. O pagamento dos sen,iços executados será efetuado de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, medianle a apresentaçào à Secretaria Municipal de Finanças

de Sào Gonçalo do Amarante/RN dc Nota fiscaVFatura (em duas vias), correspondente à

efetiva medição, atestâda e aceita pela autoridade competente e de conformidade com o
discnminado na proposta da ADruDICATÁRIA.

15.2. A nota fiscalrfatura de que trata o subitem anterior deverá estar
acompanhada, obrigatoriamente, de certidões negativas que atestem a sua

regularidade fiscal, dentro de seus respectivos prâzos de validade.
I5.3. A PMSG/RN é assegurado o direito de a qualquer momento exigir a

apresentação de documentos complementares vinculados a execução do contrato, tais
como: comprovação de pagamento de salários aos seus empregados de parcelas

anteriormente pagas, recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS,
etc., condicionando o pagamento a aprescntação da documentação.

I 6. I . Qualquer reaj uste ou atualização de preços. obj etivando salvaguardar o

equilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente da presente licitaçâo, dar-
se-á mediante a apresentaçào de planilhas por parte da ADJUDICATÁRIA
demonstrando o dét'icit para análise e, se tbr caso. a aprovação da PMSGA/RN.

16.2. O reajuste, sc vier ocorrer, scrá rcalizado depois de um ano através dc
simples apostilamento nos ternos do § 8." da Lci Fcderal n.o 8.666193, tendo como
base a variação do INCC indicc Nacional de Custo da Construção aferido pcla
Fundaçào Getúlio Vargas FGV, no pcrcurso temporal contado da data da
apresentaçào da proposta. Este reajuste poderá ser repetido caso a obra demore
demasiadamente alcançando vários exercicios, devidamente justifi cado.

I 7.1 . As despesas decorrentes da presente licitação correrào à conta do Orçamento
Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, aprovado para o exercício de 2022,
notadamente nona seguinte dotaçào orçamentária UNIDADE ORÇAMENTÁR|A 30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO/ATIVIDADE 0.168 BLOCO DE
INVESTIMENTO CONSTRUÇÀO DE UNIDADE DE SAUDE ELEMENTO DE
DESPESA 44.90.51 Obras e lnstalaçào FONTE DE RECURSO 1500 Recursos nào
Vinculados de lmpostos FONTE DE RECURSO 1600 - Transferências Fundo a Fundo de
Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

Serviços Públicos de Saúde

centro Administrativo, av. Atexandr€ cavatcanti, s/n, centro, cEp 59.290-000 - TeleÍone (94) 99lossl80 \
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18.1. A PMSGA/RN emitirá, oportunamente, Nota de Empenho na dotação
orÇamentária acima especificada para cobertuÍa dos custos decorrentes da execução
dos serviços obj eto do presente Edital.

19.1. O contrato decorrente do presente processo licitatório tem vigência a

partir da data de sua assinatura prolongando por 450 (quatrocentos e cinquenta)
dias, contados a partir da assinatura do contrato, permitida sua prorrogação
mcdiante aprovaçào da CONTRATANTE, quando da ocorrôncia de fato
superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado, nos termos
do art. 57, § l.'da Lei Federal n." 8.666, 1993.

20.1. Quaisquer elementos. informações e esclarecimentos relativos a esta

licitação, serào prestados pela Cornissào Permanente de Licitação, no pródio sede

da Prefeitura Municipal, na Rua Alexandre Cavalcanti, s/n. o. Centro, São Gonçalo
do Amarante/RN, das 08:00 às l2:00 horas, local onde existe uma cópia integral
deste Edital. Para consulta, o telefone disponível é o (0xxtt4) 3278-3499; 9
9105.5180.

2l . I . O contrato decorrente desta licitação relacionado aos quantitativos poderá ser
alterado nas condições previstas no § l." do art. ó5, da Lei Federal n.'8.666/93,
sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem crescente.

22.1 . Fica estabelecido que caso venhas ocorrer algum fato não previsto no contrato
decorrente da presente licitação, os chamados casos omissos, estes serâo resolvidos
entre as pârtes, respeitado o objeto do contrato, a legislaçâo e demais normas
reguladoras da matéria e em especial a Lei Federal n' 8.666/93, aplicando-lhe,
quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Gcral dos ContÍatos
estabelecidos na Legislação Civil Brasilerra e as disposições do Direito Privado.

23.1. A Comissão Permanente de Licitação. além do recebimento e exame da
documentação e das propostas. caberá o julgamento e obediência às disposições aqui
estabelecidas, bem como decidir quanto às dÍrvidas ou omissões.

centro Administrativo, Áv. Atexandre cavatcant;, s/n, centro, cEp 59.290-000 - Tetefone (g4) 9910551g0
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23.2. Não serão admitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos

documentos e propostas de preços. depois de apresentados, ressalvado o disposto
no subitem 23.4.
23.3. A simples irregularidade formal que evidencie lapso isento de má-fé, e que

nào afete o conteúdo e idoneidade do documento e/ou da proposta de preços, a
critório da Comissão Pernranente de Licitação, não será causa de inabilitação e

desclassificação da empresa.
23.4. Poderão ser solicitadas de qualqr:er licitante informações documentos ou

esclarecimentos complementares. a critério da Comissào Permanente de Licitaçào.
23.5. As licitantes deverão cumprir as recomcndações deste Edital, uma vez quc a
inobservância de qualquer disposiçâo dele constante, constitui motivo de

invalidação irrevsrsível de suas propostas de preços.
23.6. É facultada à Comissão Permancntc de Licitação ou autoridadc superior. em
qualqucr fase da licitaçào. a promoçào dc diligôncia, destinada a csclarecer ou a

complementar a instrução do processo.
23.7. Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os licitantes

desistirem da faculdade de recorrer. ou quando decorrer o pÍazo para recurso sem

que seja interposto, ou, ainda, quando os recursos interpostos forem decididos.
23.8. É parte integrante do presente Edital, o seguinte documento:
ANEXO I - Minuta do contrato administrativo.

JOAO MARIA PEREI DE OLIYEIRA SOARES
Presidente da CPL }'lSíl^/RN- P ort. 176/2022
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, portador da Códula dc ldcntidade n'

ANEXO I
CONTRATO ADMIN ISTRATIVO n' _

(Proc e s so/PMS GA/RN n' 326312022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICiPIO DE SÀO GONÇALO DO
AMARANTE/RN - PREFEITURA MUNICIPAL E, DO OUTRO, A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PREFEITURA
MUNICIPAL, CNPJ 08.079.402l0001-35. neste ato representado pelo senhor

- SSP/RN e do

CPFn"-,nomcadaporintermédiodaPorlarian."-l2022,d'a
lavra de Sua Excelência - o Prefeito Municipal, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o no

com sede em neste ato representada pelo
portador da Cédula de Identidade nu

expedida pelo CPF n"
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e de

acordo com as formalidadcs constantcs do Proccsso/PMSGA/RN n' 326312022,
rcferente à CONCORRÊNCIA N" _/2022, rcsolvem cclebrar o presentc contrato
administrativo sob a forma de cxecuçào indireta e o regime de cmpreitada por preço
unitário, de conformidade com dispositivos instituidos pela Lei Federal n'8.666193
(com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, ao qual as partes
sujeitarn-se a cumprir. mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula l' DAS INFORMAÇÔES PRELIMINARES

Em consideração as exigências da Resoluçào TCE/RN n." 32 2016, c/c o Decreto
Municipal n.'806/2018, e a Portaria n.o /2018 este Contrato terá como gestor
e responsável pelo atesto de liquidação a súhora

_, Secretária Municipal de Trabalho, Assistência
Social e da Cidadania, matrícula
senhor

. Responsável pelo certifico o

. Prazo paru atesto de liquidação trinta dias úteis, tendo em
tistalratar-scZã despesa de pcqueno valor. Lôcal para a cntrega das notas fiscais
ou faturas na Secretaria contratante.

Cláusula 2'- DO OBJETO CONTRATUAL

, matricula

Parágrafo único - Constitui objeto do presente contrato, a prestação de
serviços de engenharia para a execução de obras civis na CONSTRUÇÀO DE UMA
UNIDADE BÁSICA DE SAUDE _ UBS EM SANTA TEREZINHA, SÀO

4
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GONÇALO DO AMARANTE-RN em virtude do aumento da demanda de

atendimentos diários realizados pelas equipcs. garantindo acomodaçâo adequada

seguindo as normas padronizadas do ambiente de saúde c acessibilidade a serem

ofertados à população e aos profissionais, bem como melhoria e implantação.

Cláusula 3" - DOS PREÇOS CONTRATADOS

Parágrafo único O valor global do Contrato Admrnistrativo é de R$

XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Nos preços já estão

contidas todas as dcspesas com impostos. taxas. contribuiçõcs prcvidenciárias,
fretes, mào-de-obra e encargos trabalhistas. etc.

Parágrafo primeiro - O pagamento dos sen'iços executados será efetuado de acordo

com o Cronograma Físico-Financeiro, mediante a apresentação à Secretaria Municipal de

Finanças de São Gonçalo do Amarante/RN de Nota fiscallFatura (em duas vias),

correspondente à efetiva medição, atestâdâ e aceita pela autoridade competente e de

conformidade com o discriminado na proposta da ADJTIDICATÁRIA.
ParágraÍb segundo - A nota fiscal/fatura de que trata o subitem anterior deverá

estar acompanhada, obrigatoriamentc, de certidões ncgativas que atcstcm a sua

regularidadc fiscal, dentro dc seus respectivos prazos dc validadc.
Parágrafo terceiro - A Secretaria Municipal de Finanças de São Gonçalo do

Amarante/RN e asscgurado o direito de a qualquer momento exigir a apresentaçâo
de documentos contplementares vinculados a execuçâo do contrato, tais como:
comprovaçào de pagamento de salários aos seus empregados de parcelas
anteriornrente pagas, recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS,
etc., condicionando o pagamento a apresentação da documentação.

Cláusula 5" - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Parágrafo primeiro - Qualquer reajuste ou atualização de preços, objetivando
salvaguardar o equilíbrio econômico -financeiro do contrato decorrente da presente
licitação, dar-se-á mediante a apresentação de planilhas por parte da
CONTRATADA demonstrando o déficit para análise e, se for caso, a aprovação da
PMSGA/RN.

Parágrafo segundo O reajuste, se vier ocorrer, será realizado depois de um
ano através de simples apostilamento nos termos do § 8.'da Lei Federal n."
8.666193, tendo como base a variação do INCC - indice Nacional de Custo da
Construção aferido pela Fundação Getúlio Vargas FGV, no percurso temporal
contado da data da apresentação da proposta. Este reajuste poderá ser repetido caso
a obra demore demasiadamente alcançando vários exercícios, devidamente
justificado.

&
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Clár.rsula 6" - DA DOTAÇÀO onçAnarNrÁnte

Parágrafo único - As despesas decorrentes da presente Iicitação correrão à

conta do Orçamento Geral do Município de Sào Gonçalo do Amarante/RN, aprovado
para o exercício de 2022. na seguinte descriçào: UNIDADE ORÇAMENTARIA 30
_ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO/ATIVIDADE 0.I68 - BLOCO DE
INVESTIMENTO CONSTRUÇÀO DE UNIDADE DE SAUDE ELEMENTO DE
DESPESA 44.90.51 Obras e Instalação FONTE DE RECURSO 1500 Recursos
nào Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1600 Transferências Fundo
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de
Manutenção das Ações c Scrviços Públicos dc Saúdc

CIáUSUIA 7". DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Parágrafo primeiro - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I - Efetuar o pagamento dos serviços executados de acordo com a forma
convencionada neste Edital;
II - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente da presente licitação
através de um representante especialmente designado, permitida a contratação de

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;
III - Fornecer à CONTRATADA, para a perfeita execução dos serviços

contratados, todas as informações que forem solicitadas cm prazo hábil para não

atrasar a execução dos serviços:
IV - Notificar, por cscrilo. à CONTRATADA a ocorrência de eventuais

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando o prazo paÍa sua correçâo;
V - Assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela CONTRATADA,

aos locais de execuçào dos serviços;
VI - Observar para que durante toda vigência do contrato decorrente deste

procedimento sejam mantidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação da

CONTRATADA exigíveis na licitação, solicitando desta, quândo for o caso, a
documentação que substitua aquela com o prazo dc validade vencido;

VII - Determinar, quando for o caso, a paralisação dos serviços por motivo
de relevanlc ordem técnica e scgurançâ ou, ainda, no caso de inobscrvância c/ou
desobediência às suas determinações e reconrendaçôes, cabendo à CONTRATADA,
quando as razões da paralisaçào lhc forcm imputáveis, todos os ônus e encargos
decorrentes;

VIII - Exarninar, quando for o caso, as Carteiras Profissionais dos
empregados contratados pela CONTRATADA, para comprovar o registro de função
profissional, e bem como exigir a comprovação de pagamento de salários e

contribuições previdenciárias e demais encargos sociais;
IX - Rejeitar, se for o caso, métodos e serviços inadequados ou exigir a

retirada do local, de empregado ou cncarregado que nâo esteja exercendo suas
tarefas ou não se comportando a contento, cabendo à CONTRATADA substituí-lo
dentro do prazo de quarcnta e oito (48) horas da notificaçào que lhe for feita, ou

Centro Administrativo. Av. Atexândre Cavalcânti, s/n, C€ntro, CEp S9.290-()()() - Tetefone (84) 99l()55lg0
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refazêr os serviços impugnados, correndo por sua conta todas as despesas. Em
idênticas condições, poderá ser retirado do local onde estiver sendo cxccutados os

serviços, todo e qualquer material ou equipamento impugnado ou não aceito pela
fiscalização.
Parágrafo segundo - A decisôes e providências que ultrapassarem a competência do

repÍesentanle (fiscal) do CONTRATANTE deverào ser solicitadas a Secretária
Municipal de Infraestrutura, ern tempo hábil, para a adoção de medidas
convenientes.

cláusula 8" - DAS OBRIG/\ÇÔES DA CONTRATADA

Parágrafo primeiro Sâo obrigações da CONTRATADA:
I - Executar os serviços de acordo com a legislação e normas tócnicas cm

vigor aplicáveis à espécie. observando, sempre, as recomendações, orientações.
sugestôes e determinações da CONTRATANTE;

II - Empregar na execuçâo dos serviços pessoal preparado, legalizado, e,

quando em serviço, unifonnizado e lirnpo, portando ainda crachá de identificação;
III - Substituir qualquer empregodo no caso de .falta on ausência legal de maneira a não
prejudicar o andamento e boa execução dos sen,iÇos. Caso a subslituição recaia sobre

empregado com exigência de experiência profissional, o substituto terá cle ter aceno técnico

contpatí'tel com aquele apresentodo na docunrcnÍaÇào de habilitaÇão;

IV - Responsabilizar-sc por quaisqucr acidentes quc venham a ser vítimas scus

empregados quando em scrviço, por tudo quanto às lcis trabalhislas c

prcvidenciárias lhes assegurarem e dcmais cxigências legais para o exercício da
atividade do objeto desta licitaçào;
V - Facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas.
cientificando a CONTRATANTE do resultado das inspeçôes:
VI - Providenciar junto às autoridades competentes, sem nenhum ônus adicional
para a CONTRATANTE, a obtenção de licença, a autorizaçào de funcionamento e

alvará da atividade a que se propõe, se for o caso:
Vll - Recrutar, preferencialmente no Município de São Gonçalo do Ánrarante/RN, os
empregados etn seu nome e sob sua responsahilidade, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE, cabendo-lhe el'etuar todos os pagamentos, inclusiye os relativos aos
enc'argos previstos na legislação trqbalhista, pret'idenciária, Jiscal e comercial, bem como
de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora,'
VIII - Responsabi lizar-se, durante a execuçào dos serviços contratados, por
eventuais prejuizos causados direta ou indiretamente a CONTRATNATE ou a

terceiros, decorrentes de atos praticados por seus empregados;
IX - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o
contrato decorrente do presente Edital, nem subcontratar qualquer das prestações a
que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito. da CONTRATANTE;
X - Apresentar. quando da entrega da fatura para pagamento dos serviços
cxecutados, ccrtidõcs que atestcm a sua rcgularidade fiscal, dentro de scus
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respectivos prazos de validade, e bem como os documentos que comprovem o

pagamento de salários e o recolhimento das contribuições previdenciárias e demais
encargos sociais decorrentes deste contratoi
XI - Substituir sempre que exigido pela CONTRATANTE, o empregado da firma
cuja permanência e/ou conrportamento sejanl julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatórios para a CONTRATANTE, sem que lhe assista nenhum direito à

indenização ou reclamação contra a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante;
XII - Registrar e controlar. juntamente com o preposto da CONTRATANTE,
diariamente, a assiduidadc c a pontualidade de seu pessoal. bem como as ocorrências
havidas;
Xlll - Manter. durante toda a execução do contrato decorrente dâ presente licitação,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificaçâo exigidas na licitaçàol
XIV - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE e atender,
pronta e irrestritamente, às reclamações desta;
XV - Colocar na direção geral dos scrviços, com presença permanenle nesta, profissional
qualifcado, cuja nomeação ou ewntual substituição deverá ser comunit'ada, por escrito, no
prazo de quarenta e oüo (48) horas, a CONTRATÁNTE, e por esta ser aprovada.

XVI - Aceitar, prontamente, quando solicitado pela CONTRATANTE,
qualquer modificaçào ou pcrmutaçâo feita no horário de trabalho com a finalidade
de melhor atendcr as conveniências e intcresses da Administraçào:
XVII - Aceitar, nas mesmas condições dc sua proposta de preços, os acróscimos ou

supressões dos serviços que porvcntura sc fizerem nccessários, a exclusivo critêrio
da CONTRATANTE. respeilados os percentuais previstos no § l' do art. 65 da Lei
Federal n" 8.666193.
XVIII - Dotar os locais de trabalho de equipamentos de proteçào coletiva (DPCs) e

fornecer, gratuitamente, aos empregados, equipamentos de proteção individual
(EPIs). em perfeito estado de conservaçào e com certificado de aprovação (CA),
substituindo-os quando se deteriorem, sem nenhum custo para os empregados,
respon sabr lizando -se, ainda, pela sua higienização e manutenção periódica (NR 06);
XIX - Providenciar tão logo seja homologado o procedimento licitatório a ART
Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução da Obra pelo mesmo
profissional indicado na alínea "b", inciso IV do subitem 4.1 do Edital;
XX - Abrir a inscrição da obra junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
para recolhimento das contribuições previdenciárias e sociais relativas à obra;
XXI Emitir comunicaçào de Acidente de Trabalho, enviando-a para o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, quando ocorrer acidente de trabalho com seus
empregados ou quando esses desenvolverem doenças ocupacionais,
rndependentemente de haver ou não afastamento do trabalho;
XXII - Responsabilizar-se pela garantia dos serviços executados no que tange a sua
solidez e segurança pelo prazo de cinco anos a partir do recebimento definitivo nos
termos do art. 73, inciso l, alínca "b" da Lci Federal n.o 8.666193.
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Parágrafo segundo - A garantia de que trata o inciso XXII implica na obrigação de
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou

em parte, os serviços em que sc verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados nos termos do art.69 da Lei
Federal n.' 8.666193 c/c o art. 618 do Código Civil Brasileiro, considerando-se usos

adequados para a respectiva via urbana.
Parágrafo terceiro - Por força do § 2'do art.32, da Lei Federal n." 8.666/93, fica a

CONTRATADA obrigada a declarar ao CONTRATANTE, sob as penalidades

cabíveis, a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação no respectivo
processo li citatório.

Cláusula 9" - DA GARANTIA CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Como garantia da execução destc Contrato, a

CONTRATADA deverá apresentar perante a CONTRATANTE valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do contrato global, e poderá ser sob qualquer
das hipóteses previstas no § 1." do art.56 da Lei Federal n.'8.666/93.

Parágrafo segundo A CONTRATADA declara-se favorável a retençâo da

garantia por parte da CONTRATANTE para ressarcimento de possíveis prejuízos
e/ou pagamento de multas decorrentes da aplicaçâo de sanções previstas no edital
de convocação deste proccdimento licitatório.

Parágrafo tercciro No caso da garantia nào scr suficiente para cobrir os

prejuízos a CONTRATANTE ingrcssar cm juízo cobrando a diferença.
Parágrafo quarto - A garantia prcstada pela CONTRATADA somente será

liberada depois de certificado. pela CONTRATANTE, que o objeto do presente

Contrato foi totalmente realizado a contento. Esta liberação nào exime a

CONTRATADA da responsabilidade versada no inciso XXII do subitem l3.l c/c o
subitem 13.2 do Edital de convocaçâo deste procedimento licitatório.

Parágrafo quinto - A liberaçào da garantia será procedida no pÍazo máximo
de dez (10) dias, contados do recebimento do pedido formulado, por escrito, pela
CONTRATADA.

Cláusula l0'- DAS ALTERAÇÔES CONTRATUAIS

Parágrafo único As alteraçôes do presenle contrato relacionadas aos
quantitativos poderào ser realizadas nas condrções previstas no § 1." do art. 65, da
Lei Federal n." 8.666/93, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem
crescente.

CIáusuIa II" . DA RESCISÀO CONTRATUAL
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Parágrafo primeiro - O presente contrato poderá ser rescindido,
unilateralmente, pelo CONTRATANTE, quando caractcrizados os seguintes
motivos:

I não cumprimento das cláusulas contratuais;
lI - cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
III - lentidão do cunrprimento das obrigações assumidas, devendo, neste

caso, a CONTRATANTE comprovar a impossibilidade de conclusão dos serviços
no prazo estipulado.

IV - paralisação <ios serviços. sem justa causa e prévia comunicação à

Administração;
V - desatendimento das determinações e orientações regulares da

CONTRATANTE;
VI comelimento reiterado de faltas na sua execuçào, anotadas na forma do

§ l'do art. 67 da Lci Fedcral no 8.666/93, e;

VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela CONTRATANTE.

Parágrafo segundo Havendo interesse de quaisquer das partes signatárias
em não mais prosseguir com o presente contrato. poderá este ser rescindido de pleno
direito. Neste caso, deverá a parte interessada comunicar dita pretensão ao outro
signatário, com antecedência mínima de trinta dias, para que este se manifeste, no
prazo de cinco dias. a seu rcspeito.

Cláusula l2'- DA VINCULAÇÀO
Parágrafo único - Fazem parte integrante do presente contÍato, independente

de transcrição, a Proposta da CONTRATADA e demais peças que constituem o

Processo/PMSGA/RN n' 326312022, não podendo sob hipótese algurna a

CONTRATADA alegar desconhecimento desta condiçào em juízo ou em

negociações extraj udiciai s.

Cláusula l3'- DAS PENALIDADES
Parágrafo primeiro - De conformidade com o estabelecido no art. 87, da Lei

Federal n" 8.666193, pela inexecução total ou parcial do pactuado, a

CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as

seguintes penalidades.
I - Advertência por escrito;

II - Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento), ao dia de atraso.
até o quinto dia útil após a data fixada para a completa execução dos serviços
impugnados ou rejeitados, calculada sobre o valor total do contrato; e 0,07% (sete
centésimos por cento), ao dia de âtraso, a partir do sexto dia útil, após a data fixada
para a completa execução dos referidos serviços, calculada sobre o valor global do
presente instnlmento contratual;

lll - Multa compensatória equivalente ao valor integral do contrato ou da
etapa nào realizada, limitada a 25o/o (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do
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presente contrato pela rescisão unilateral do CONTRATANTE, nos casos previstos
nos incisos I a Xl do art. 78 da Lei n' 8.666i93, cujo recolhimento deverá scr
efetuado no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, contados da intimaçâo feita pela
Administraçâo:
IV - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Siio Gonçalo do Amarante, por prazo nào superior a dois
(02) anos, conforme a au'oridade competente fixar, em função da natureza da
gravidade da falta cometida;
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal
dc São Gonçalo do Amarante/RN. enquanto perdurarem os motivos determinantcs
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a

CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e depois dc decorrido o prazo da

sanção aplicada com basc no inciso antcrior.
Parágrafo segundo - As sanções previstas nos incisos IV e V, do parágrafo anterior,
poderão também ser aplicadas à CONTRATADA quando, em razào dos

compromissos assumidos :

I - seus representantes legais tenham sofrido condenação criminal definitiva por
prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, e

ll - praticarem ilícitos com o propósito de frustrar os objetivos do respectivo
processo licitatório, demonstrando, com isso, não possuir idoneidade dc contratar
com a Administração pública.
Parágrafo terceiro - O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso
I do § l" desta cláusula será a data fixada para o adimplcmento, e o termo final, a
data da efetiva conclusão da obra ou da etapa da obra.
Parágrafo quarto - O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso II
do § l'desta cláusula será a data fixada para o recolhimento. e o termo final, a data
para o efetivo pagamento.
Parágrafo quinto - As multas estabelecidas nos incisos I e II do § l" desta cláusula
sào independentes entre si e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal de Sâo Gonçalo
do AmaranteiRN, não impedindo que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o presente contrato.
Parágrafo sexto - A penalidade estabelecida no inciso V do § l" desta cláusula, é de
competência exclusiva do Sr. Secretário Municipal de lnfraestrutura, facultada a

defesa do interessado no respectivo processo. no prazo dc dez ( I 0) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitaçào ser requerida após dois (02) anos de sua aplicação.
Parágrafo sétimo - 0 valor da multa referida no inciso II do § l'desta cláusula será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Amarante/RN em favor da CONTRATADA. Caso a n)esma seja superior
ao crédito eventualmente existente. a diferença será cobrada judicialmente, se
necessário.
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Parágrafo oitavo - Não será aplicada multa se o atraso na execução dos serviços
objeto deste instrumento contratual advir, comprovadamente, de caso fortuito ou

motivo de força maior, desde que reconhccidos pela Administração.
Parágrafo nono - Em qualquer hipótese de aplrcação de multas ou reparações que a
CONTRATANTE venha a fazer jus. a garantia apresentada pela CONTRATADA
será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação.
Parágrafo décimo - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desla, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, descontada,
neste particular, dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágralo décimo primeiro - Quando as multa.s o que se refere esta clítusula.forem
subtraídas da garantio c'ontratual, a CONTRATADA obriga-se a repor, no prazo de

quarenta e oito (48) hords, o valu'dedu:ido da re/êrida garantiu.
Parágrafo décimo segundo - Em quaisquer casos de penalidadcs previstos nesta

cláusula, é assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo décinro terceiro - A criterio da CONTRATANTE, as sanções previstas
nos incisos I, III e IV, do § bbbbl" desta cláusula, poderâo ser aplicadas juntamente

com a prevista no inciso II do mesmo parágrafo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo. no prazo de cinco (05) dias irteis.

Cláusula l4'- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Parágrafo único - Da pcnalidadc aplicada caberá recurso, no prazo dc cinco
(05) dias úteis, à autoridadc supcrior àqucla que aplicou a sanção, ficando
sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.

CIáusuIa I5" - DA VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORRoGAÇÀo
Parágrafo único - O contrato decorrente do presente processo licitatório tem

vigência a partir dâ data de sua assinatura prolongando por 450 (quatrocentos e

cinquenta) dias, contados da assinatura do contrato, permitida sua prorrogação
mediante aprovaçào da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato
superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado, nos termos
do art. 57, § 1." da Lei Fedcral n.'8.666, de 1993.

Cláusula 16" - DOS CASOS OMISSOS
Parágrafo único - Fica estabelecido que caso venha a ocorrer algum fato nào

previsto neste contrato, os chamados casos onrissos. estes serào resolvidos entre as
partes contratantes. respeitado o seu objeto, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria e em especial a Lei Federal n" 8.666/93, aplicando-lhe,
quando for o caso. supletivamente os principios da Teoria Geral dos contratos
estabelecidos na Legrslação ci'il Brasileira e as disposições do Direito privado.

Cláusula l7' - DA PUBLICAÇÀO
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Parágrafo único A CONTRATANTE providenciará a publicaçào deste
Contrato, por extrato, ate o quinto dia útil do môs subsequente ao de sua assinâtura,
nos termos do Parágrafo Unico da Lei Federal n. " 8.666/93.

Cláusula l8'- DO FORO CONTRATUAL
Parágrafo Írnico - Fica eleito o foro da Comarca de São Gonçalo do

Amarante/RN, com exclusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, pârâ

dirimir qualquer questão oriunda do presente Instrumento Contratual.

E assim, por estarem de acordo. ajustadas e contratadas, após lido e achado

conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em três (03) vias de igual
teor e forma. para um só efeito. na presença de duas (02) testemunhas abaixo
assinadas.

São Gonçalo do Amarante/RN, ....... . de de 2O22.

xx x x x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xx
Contratante

###################
Contratada
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ANEXO II

ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL
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