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EDITAL N' OO5/2022-C.P-SGA/RN

PROCESSO/PMSGA/RN n. " 4'19312022

CONCORRÊNCIA PUBLICA N. " 005/2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÀO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, insrituída pcla Portaria n.' 47612022,

de l8 de março de 202'l ,da lavra de Sua Excelência o Prefeito Municipal, torna
público para conhecimento dos interessados que, objetivando a contrataçào de

empresa prcstadora de scrviços dc engcnharia para a execução de obras civis adiante
destacada. fará licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA do tipo
"MENOR PREÇO", tendo como critério de julgamento o menor preço global, sob
a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço unitário, à qual será
regida pela Lei Federal n.' 8.666193 (com suas alterações) e demais norrnas
aplicáveis à espécie, cuja documentação e propostas de preços deverão ser
entregues no dia I I DE JULHO DE 2022, ÀS OS:OO HORAS, no prédio sede da
Prefeitura Municipal, localizado na Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.". Centro, São
Gonçalo do Amarante/RN, com abertura prcvista para a mesma data c horário.

l.l. O objeto do presente é a contratação de empresa prestadora de serviços
de engenharia para executar obras civis na REFORMA E AMPLIAÇÀO DA
ESCOLA MUNICIPAL DOM JOAQUIM SÀO GONÇALO DO AMARANTE.
para proporcionar aos seus usuários um excelente ambiente para aprendizagem, com
infraestrutura básica e possibilidade de exploração pedagógica dos seus 

"rpuçor.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 integrantes deste Edital.

2.1. Cada licitante deverá fazer-se prcsente somente com um representante, que 
*

devidamente munido de documento de identificação (cédula de Identidade oudocumento equivarente) e instrumento de procuração, púbrico ou particular compoderes especiais e específicos para a prática d. quuirqr"i dos atos do procedimentolicitatôrio pertinente à coNCoRRÊNCre N" oosliõiil processo/pMSGA/RN 
n."4793/2022' que o habilite iunto.à comissà" p;;";;;;. de Licitaçâo da prefeituraMunicipar de Sào Gonçarã do emarante-zní,;;;;';'il,:" admitido a inrervir em
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OI. DO OBJETO

02. DO REPRESENTANTE LEGAL
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V - Ter conhecimento de que o descumprimenlo de quaisquer das condiçõesestabelecidas neste Ediral, notadamenle quan;o à tufifituçao (documentaçào) e àproposta de preços impricará. para todos os efeitos ,egais, na sua pronta inabiritaçàoou desclassificação, conforme 
.enseje o .u.o, p.iu Comissào permanente deLicitação da prefeitura Municipal de iâo Gonçalo ão'eru.unt.lnfV.
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todas as fases desta lrcitaçào, desde que demonstre tal condiçào dentro do prazo
previsto no item 2.2.
2.2. Estando a en'rpresa licitantc representada por um de seus titulares ou diretores,
deverá o mesmo demonstrar à Con:issão Permanente de Licitaçào da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através de docuntento hábil até o

horário previsto para abertura da presente licitaçào, que desempenha, realmente, tal
função.
2.3. O licitante que não se fizer representar, nas condições e fbrma previstas neste

item, não poderá participar ativamente da licitação, ficando impedido, portanto, de

assinar e rubricar quaisqucr documentos pertincntes ao prescnte procedimento.
como também não poderá: interpor eventuais recursos; solicitar vistas,
esclarecimentos e informaçôes; requerer juntadas de requerimentos, impugnações
e/ou solicitações de reconsideraçõcs.
2.4. A falta da aposição da assinatura do representante lcgal na respcctiva Ata de

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

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

3.1. Poderá participar da prescnte licitação toda e qualquer empresa regularmentc
estabelecida no pais e quc satisfaça intcgralmente as condições e exigências deste Edital.
I - Não ser pessoa juridica rcunida cm consórcio:
lI - Não estar sob falência, concordata, concurso dc credores, dissolução, liquidaçào
ou haja sido suspenso de licitar pela Administração pública e/ou declarado inidôneo
por qualquer órgão público;

III - Entregar à comissão Pernranente de Licitação da prefeitura Municipal
de sào 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 hipótese, o envio dos respectivos envelopes através
dos correios, fax, interngt ou quaisquer outros meios;

IV Ter ciência de que seu representante legal nào poderá, em hipótese
alguma, representar mais de uma empresa licitantc, ,ob p"nu de verificando-se tal
situação, ficar as empresas, assim representadas, excluidas de participar de todas as
fases da licitaçào sem que lhes caiba, para todos os efeitos regais, nenhum recurso rou indenizaçào; '---'"" Íl-
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03. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
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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 tabelião
de notas ou conferida com o original por qualquer membro da Comissão Permanente
de Licitação, desde que a licitante interessada tenha compaÍecido com as côpias e

os respeclivos originais ate vinte e quatro horas anteriores ao horário marcado para

a abertura dos envelopes com a documentação:
I - Habilitação Juridica
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa licitante (sôcio (s) e/ou
proprietário);
b) Rcgistro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tÍalando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício:

SG:
PASSIVO CIRCUL-ANTE + EXIG L A LONGO PRAZO

a.3) somente serão habilitadas, as empresas licitanteJque o6tiverãm o índice st
igual ou maior que 1,0 (um).
a.4) caso a comissão Permanente de Licitação comprove alguma manobra com
vistas a apresentação do índice SG, a empresa responsávei pelo balanço será
automaticamente inabi litada.
a'5) Se o índice for menor que 1.0 (um), a empresa poderá apresentar demonstrativo
com o. capital social integrarizado correspondente a r0oá 1àez por cento) do vaior
estipulado pela Administração para pagamento dos serviços.

Cenlro Administrâtivo. Av. Alexândre Câvalcànti
Ende[eço E(êtrônico: www.saogoncalo

, s/n, Centro. CEP 59.290-000 - Têtefone (84) 99lO55t8O
.rn4ov.br - E-mait: cpl@saogoncâto,rn.gov.br

I I - QualiJícação econômico-fi n an ceira
a) Balanço patrimonial c dcmonstrações contábcis do último cxercicio social, já
exigívcis e apresentados na forma da lei, nào dispcnsada aprescntação da abertura e

encerramento com seu registro c autenticacão em conformidade, quc comprovem a

boa situaçào financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado
há mais de três nreses da data de apresentação da proposta;
a.l ) De acordo com o art. lT6daLei Fedcral n. " 6.404, de l5 de dezembro de 1976,
as demonstrações contábeis consistem de: demonstração dos lucros ou prejuizos
acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos fluxos de
caixa;
a.2) A boa situaçào financeira da empresa será comprovada mediante a apresentação
de resumo contábil com a dentonstração de obtençào do índice de Solvência Geral
(SG) igual ou maior a 0l (um), calculado e comprovado através da seguinte fórmula:

+
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b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo (s) Cartório (s)
Distribuidor (es) da scde do licitante, até scssenta (60) dias antes da data fixada,
neste Edital, para realização do certamc.

III - Quanto à reguhrtdade fiscal
â) Prova de inscrição no Cadastro 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 contÍatual;
c) Certidão Conjunta Ncgativa de Dóbitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da Uniâo e Débitos Previdenci ári os, expedida pela Secretaria da Receita
Federal;
d) Certificado de Regularidade Fiscal CRF, rclativo ao recolhimcnto do FGTS,
cxpcdido pcla Caixa Econômica Fcderall
e) Certidão Negativa de Débitos Estaduais e a Divida Ativa do Estado, emitida pela
Secretaria de Tributação ou outro órgào equivalente na Unidade Federada à qual a

empresa I icitante é domiciliada;
t) Certidão Negativa de Debitos Municipais, emitida pela Secretaria de Tributação
ou outro órgão equivalente no municipio no qual a empresa licitante é domiciliada;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho nos termos da Lei Federal n. " 12.440. de 07 de julho de 201 l.

Centro Administrativo, Av. Alexândrê Cava
Endereço Etetrônico; www.saogo

lcânti, s/n, Centro, CEp 59.290-OOO - Tetefone (84) 991055180
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IV - Qualificação Técnica:
â) Certidão de Registro e Quitaçào (CRQ) da empresa e de seu (s)
responsável (eis) tecnico (s), junto ao (s) Conselho (s) Federal/Regional de:
Engenharia e Agronomia; de Arquitetura e Urbanismo; dos Técnicos lndustriais
(com habilitação especifica 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 rcferida cerridão estar visada pelo
(s) Conselho (s) supracitado (s);
b) Capacitação técn ico -profissional - Comprovação de quc a emprcsa, na data
fixada para realização da presentc licitação. possui, em seu quadro permanente,
tecnico de nível superior legalmente habilitado junto ao Conselho de classe
atinente, detentor de certidão de acervo técnico que comprove experiência anterior
compatível com o objeto da presenle licitaçào. Oulrossim à conrprovaçâo de que o ,
mesmo faz parte do quadro técnico da licitante participante. dar-se-á ,nediante a 4'
apresentação de cópia xerográfica de contrato de trabalho ou registro na CTpS
autenticada pela DRT, ou ainda de ficha de registro de empregado (s).
b.l) O (s) profissional (is) indicado (s) pela empresa licirante para fins de
comprovaçào de sua capacitaçâo técn ico -profi ssional, deverá (ao) constar de relação
descritiva de s.a qualificaçào, com indicação da funçào e do tempo de ati'idade de
cada um na função coerente com o porte da obra, devendo ainda ser acompanhada
de declaracão de que o mesmo oarticipará da execucâo das obras
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c) Capacitação técnico-operacional Será feita por atestados fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente
registrados no CREA, comprovando que a mesma possui expertise e que já executou
obras ou serviços similares e compatíveis em caracteristicas, quantidades e prazos.
c.l) a Licitante devcrá comprovar junto a capacitação técnico operacional serviços
descritos no item "9" do Memorial Descritivo conforme descritos a seguir e

Constantes da planilha orçamentaria básica.

9 - Na qualificação lécrrico o edital deverá exigir que os licitantes, comprovem

aptidão técnica utravés d.e atestados de capacidade técnica registrados no
CREA que execulou pelo menos 50% (Cinquenta por cento) dos semiços

con stantes tlos itetts :

. 6.T . ALV'ENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CER/IMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE gXI9XI9 CM (ESPESSURÁ 9 CM)
E ARGAMÁSSA DE ASSENTÁ]}TENTO COM PREPARO EM
BETONEIRÁ. AF_|2/2021

c 7.1 - TRAMA DE .UÁDEIRÁ COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E
TERÇÁS PARÁ TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICÁ CAPA-CÁNAL, INCLLISO TRANSPORTE YERTICAL,
ÁF_07/2019.;

O 7.2 - TELHÁMENTO COM TELHA CERíMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLIJSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019;

. 7.3 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA ÁMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTARA DE FIXAÇ}1O,
AF 05n017 P.

C 8.7 - REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE,
O 9.5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PAR,A PÁREDE, IO X 10 CM,

ELIÁA'E, LINHA GÁLER]Á BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO
COM ARGÁMA§S.4 LVDU,§TRIALIZÁDA AC-II, REJLTNTÁDO,
EXCLLISIVE REGULARIZAÇÃO DE BÁSE OU EMBOÇO - REV OI;

. TO,2 . APLICAÇÃO MANLIAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ÁCRÍLICA EM PAREDES, DUÁS DEMÃOS. AF 06/2014.

V _ OUTRÂS EXIGÊNCIAS:
a) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, de Concordância com os
Termos do Edital e de que nào possui em seu euadro de pessoal empregados
menores de idade, conforme modelo a seguir:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊXCIN OT FATOS IMPEDITIVOS,
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E MÃO-DE-OBRA

INFANTIL

centro Administrativo, Áv. atêxandre caval.canti, s/n, centro, cEp 59.290-000 - Tetefone (g4) 9910551g0
Endereço Etetrônico: r4,ww.saoggncato.rn.gov.br _ E-mait: cpt@saogoncato..n.gov.br
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_(razão social na empresa) inscrita no CNPJ N.":
com sede na

representante legal, o(a) Sr.(u) __infra -assinado, portador(a) da

Carteira de Identidade n.' e do CPF/MF n." , para os fins de

habilitação na CONCORRENCIA n." 00512022, DECLARA expressamente que:

) Até a presente data, inexistem fatos supervenientes a sua habilitação no presente

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

impugná-lo nos termos do art.4l, §§ 1." e 2. " da Lci Federal n.'8.666193;
à Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.o 8.6ó6, de 2l de
junho de 1993, acrescido pela Lei n." 9.854, de 27 de outubro de 1999, nào emprega

menor de dczoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nào emprcga

menor de dszesseis 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

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

CONCORRÊNCIA n.'00512022. inteirando-se, portanto, de todas as informações e

condições locais da obra, bem como das dificuldades e circunstâncias outras que

possam influir, não somentc na claboração da proposta, como na própria execução
dos serviços;
c) Dcclaração atestando sob as penas da lei que a licitação (CONCORRÊNCIA n."
00512022) visando a contralaçào dc emprcsa para a execução de obras civis na
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO NO BAIRRO
JARDIM LOLA, SÀO GONÇALO DO AMARANTE para proporcionar aos seus
usuários um excelente ambiente para aprendizagen, com infraestrutura básica e

possibilidade de exploração pedagógica dos seus espaços, atendeu às formalidades
e aos requisitos dispostos na Lei Federal n.'8.666/1993 e suas alteraçôes, inclusrve
quanto à forma de publicação;
d) Declaração atestando sob as penas da lei que a licitaçào (CONCORRÊNCIA n."
00512022') visando a contratação de empresa para a execução de obras civis na
coNSTRUÇÀO DA ESCOLA MUNICTPAL PRIMEIRO DE MAIO NO BAIRRO
JARDIM LOLA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE para proporcionar aos seus
usuários um excelente ambiente para aprendizagemJ com infraestrulura básica e
possibilidade de exploração pedagógica dos seus espaços, que visitou o local da
obra conforme estabelecido no item 2.7 do Memorial Descritivo de Engenharia,
anexo a este edital
e) Declaração responsabilizando -se sob as penas da lei pela garantia dos serviços
executados no que tange a sua solidez e segurança pelo prazo cle 5 (cinco) anos a
partir do recebinrento definitivo nos termos do art. 73, inciso I, alínea ..b,, da Lei
Federal n. ' &.666193, conforme estabelecido no art. 618 do código civil Brasileiro
clc o art.69 da Lei Federal n.o 8.666193.

*

(endereço completo) por intermédio de seu

Endereço Êtetrônico: www.saogoncalo.rn.gov.br , E-mait: cpt@saogoncato.rn.gov.br
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4.2. A não adequação da integralidade da planilha aos limites impostos pelo Decreto

n." 7.98312013, caso não seja possível a correção, implica na desclassificação da

proposta de preços.
4.3. A documentaçào exigida neste item deve eslar dentro do prazo de validade,

como tambóm ser apresentada em envelope opaco, lacrado e indevassável, contendo

em sua face externa, obrigatoriamente, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Comissâo Permanente de Licttação
CONCORRÊNCIA N. " OO5I2O22

PROCESSO/PNISGA/RN n. " 47931202?
RÁ.2ÃO SOCIAL DA E]\IPRESA
Envelope n'02 - PROPOSTA DE PREÇOSi
CONTATOS: (XX) X XXXX.XXXX; XXXX.XXXX
EMÀIL: x(@ xxxxxxxxxxx. yyy. xx

5.1 . Á proposta (envelope n" 02) det'erá ser apresentada, ern uma via datilografada
otr processada atr"at,és de meio eletrônico, com papel tinúrado da empresa, separada e

ntonlada, redigida en língua portuguesa. sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e
assinada a últinru folha e tabricada nas demais, pelo representante legal da empresa, dela

constundo, obri gatoriunente :

I - Planilha com preços unitários c total, expressos cm RS (reais), por itcm e subitem
da planilha, sendo o valor total da planilha expresso em algarismos e por extenso,
prevalecendo esle 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 24/3%
(vinte e quatro inteiros e vinte e três cenlésimos por cento).
III - Planilha com a composição analítica dos preços em que conste minimamente a
descrição, as quantidades e os custos unitários dos materiais, mão de obra e

equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida, conforme modelo
disponibilizado. Esta composiçâo poderá ser corrigida nos termos do art.43, § 3,"
da Lei Federal n.' 8.666193, desde que não resulte na inclusào de documento não
apresentado anteriormente e bem como na elevação do preço final da cmpresa
declarada como vencedora do certanre, outrossim. tanto memória de cálculo, quanto
as composições supracitadas, serão apresentadâs apenas para a licitantes
declarada vencedora do certame, cuja planilha deverá ser entregue a Comissão
Permanente de licitações no prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação do
resultado final, na imprensa oficial, sob pena de adverÍências.
IV Planilha com o Cronograma Fisico -Financeiro com os prazos e percentuais
compatívers com a planilha referencial:

*
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V Razão social da firma, CNPJ/MF, endereço completo, inclusive o CEP,
telefone e número do fax para envio de correspondências, bem como e-mail da

empÍesa participante, tudo consignado no final da proposta;
VI - Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a sessenta

(60) dias, podendo ser prorrogados pelo mesnro prazo, contados da data de sua

abertura pela Comissão Permanente de Licitação. bem como nome, CPF. Cédula de

Identidade e endereço completo do diretor ou titular da empresa, responsável pela

assinatura do contrato decorrente da presente licitação.
VII Declaração de que nos preços ofertados na pÍoposta de preços já estào

incluídos todos os elementos (impostos, taxas, uniformes, fretcs, refcições. 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 deverào estar assinadas pelo rcprescntantc lcgal da emprcsa e pelo
profissional tócnico responsável pela elaboração das mesmas. A empresa fica
obrigada a demonstrar conr documentos o vínculo empregaticio ou de subordinação
do profissional que assinou as planilhas.

5.3. A proposta deverá ser apresentada em envelope opaco, lacrado e

indevassável, contendo em sua face externa. obrigatoriamente, os seguintes dizeres:
A Prefeirura Municipal de SÀO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Comissão Permanente de Licitação
coNCoRRÊNCrA n.' 005/2022
PROCESSO/PMSGA/RN n. " 4793t2022
Razão Social da Empresa
Envelope no 02 PROPOSTA DE PREÇOS:
CONTATOS: (XX) X XXXX.XXXX; XXXX.XXXX
EMAIL: x@xxxxxxxxxxx. yyy. x x

6.1. Os envelopes de docunrentação de habilitação e proposta de preços deverão ser
entregues ao PÍesidente 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 licitação. não se admitindo, em nenhuma hipótese. o
recebimento de documentos relacionados com a habilitação e/ou proposta de preços
fora dos respectivos envelopes er'ou depois do prazo (data e horário) estabelecido
para a abertura da presente licitação.
6.2. Serão abertos. primeiramente. os envelopes contendo a documentaçào de
habilitação que será analisada e rubricada pelos membros da comissão e peros
demais licitantes presentes. Caso a Comissào julgue necessário, poderá suspender a
reunião para análise da documentação de habilitaçào, marcando nova data e horário,
para prosseguimento dos trabalhos.
6 3 ocorrendo inter^rpções, os documentos de habilitação e os enveropes contendo
as propostas' devidamentc fechados e lacrados, scrão rubricados pera comissão e

s/n, Cenlro,
rn.gov.br - E

Centro Administrâlivo, Âv. Alexândre Câvatcanti,
Endereço Eletrônico: www.saogoncato.
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pelos licitantes presentes, ficando em poder daquela, até que seja decidida a

habilitação.
6.4. A Comissão Permanente dc Licitaçâo manterá em seu poder os envelopes
contendo as propostas de preços dos licitantes 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.'8.666/93.
ó.5. Após o término do período recursal de que trata o subitem anterior, será

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

propostas e, seguidamente. l'eita a devolução dos invólucros contendo as propostas

de preços dos Iicitantcs inabilitados.
6.6. Nào havendo licitante inabilitado ou se todos os licitantes manifestarem,
expressamente, desistência de interpor recurso; intenção esta que deverá constar na

ata a scr lavrada e assinada por todos os licitantes presentes, c depois de serem

devolvidos todos os cnvelopes contendo as propostas dos licitantcs inabilitados,
proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas
habilitadas, sendo as mesrlas rubricadas, folha por folha, por todos os licitantes
presentes, e na presença da Comissão. que tâmbém as rubricará.
6.7. Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitaçào e

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

empresas participantes do certame, as reclamações, protestos, solicitações de
esclarecimentos e impugnaçõcs feitas. bem como, as demais ocorrências que
interessam ao julgamento da licitação. A ata será assinada pclos membros da
Comissào c pelos reprcsentantes dos licitantes pÍesentcs, não sendo consideradas
dcclaraçõcs feitas posteriormcntc.

Centro Administrativo, Av. Alexandre Cavalcan ti, s/n, Centro, CEP 59.290-000 - Telefone (84) 99l0s5l8o

7.1. Para efeito de.iulgantento, será considerada vencedora a proposta que
atender as especificaçôes ilo presente Edital e apresentar, nos moldes da planilha
orçamentária básica adiante anexada, O MENOR pREÇO GLOBALparaa execução
dos serviços ora licitados.

7.2. Não será levada em considcraçâo, para efcito de julgamento. a proposta
que contiver qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, apresente preços ,psimbólicos, irrisórios ou de valor zero, inconrpatír'eis com os preços praticados no
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 ojulgamento a inserçào de qua,titativos diferentes dos previstos na planilha
referencial, assim como a colocaçào de preços unitários superiores aos valores
básicos da planilha re ferencial.

7.2.2. Yeriftcada qualquer das situações destacadas no subitem anterior, a
proposta será descrassificada sem direito a recurso por parte da empresa responsáver
por sua aprcsentação.

Endereço Eletrônico: w./w.saogonçaLo. rn.gov.br - E-môil: cpl@§aogoncalo.rn.gov.br
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7.3. Possíveis divergências de percentuais na tabela de beneficios e despesas
indiretas para menor em relação ao percentual referencial, bem como mero equivoco
formal quando da elaboração das planilhas da memória de cálculos de cada serviço.
será de estrita respon sabilidade da empresa proponente seus efeitos, nâo cabendo
questionamentos e/ou motivos para desclassifica-la. considerado o subitem 23.6 do

edital.
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 Permanente de Licitação ainda:
I - Elaborará, caso não seja possível consignar o julgamento das propostas na

respectiva ata de abertnra, Parecer de Julgamento, com suas respectivas respostas

aos quesitos/hipótescs, devidamcntc assinado por todos os mcmbros da Comissào (

o mínimo de trôs membros );
II - Providenciará a publicação, por extrato, do resultado da licitação na imprensa
oficial. como fornra de dá a conhecer aos licitantes participantes, nos termos do art.
61, parágrafo único da Lei Federal n. ' 8.666i 93, não sendo vedado a publicação no
Diário Oficial da União e em Jornais de grande circulação regional.
III - Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de
julgamento e na avaliação das propostas, ou mesmo na adjudicação do vencedor,
resultará na rejeiçào sumária de sua proposta.

7.6. O Prefeito Municipal ou o(a) Secretário(a) Municipal responsável pela
homologação da licitação, até a cntrega da Nota de Empcnho (ou instrumento
equivalente), ou a qualquer tcmpo, poderá dcsclassificar a licitante vencedora,
mediante despacho fundamentado, sem que caiba direito à indenização ou
ressarcimento e sem prejuizo de outras sançôes cabiveis, caso tenha conhecimento
de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que
desabone sua idoneidade hnanceira, tecnica, ou administrativa da empresa, quando
for o caso.

8.1. Qualquer cidadão e parte legítima para apresentar impugnação relativa
ao presente Edital, o qual deverá ser protocolada em duas vias assinadas, na sede da
Prefeitura Municipal até cinco (05) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a pMSGA/RN, considerada a ordem da
demanda, julgar e responder em até três (03) dias úteis, conforme previsto no s l.
do art. 4l da Lei Federal n'8.666/93.

8.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, perante a
Administração da Prefeitura Municipar de São Gonçalo do Amarante/RN, o ricitante
que não protocolando o pedido na sede da prefeitura Municipal até o segundo dia
útil que anteceder a abertura dos enveropes. venha apontar falhas orr irregularidad es
que o viciaram. hipótcse quc tal comunicação não terá efeito de rccurso.

ro, CEP 59.290-000 - Tetefonê (84) 991055lBO
- E-mait: cpt@saogoncato.rn.gov.br

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

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

participar das fases subsequentes.
8.5. Enr 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 e da respectiva
CONCORRÊNCIA, bem assim a qualificaçào completa do interessado (nome,

nacionalidade, estado civil, profissão, CPF t: cndereço, cm se tratando de pessoa

física, e. no caso pessoa juridica, 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 pcna de nào ser aprcciado pcla Administraçào.
8.6. Sendo o pedido dc impugnação formulado por pessoajurídica dcverá esta

estar representada em estreita conformidade com todas as exigências de

representaçào constantes do item 02 deste Edital, devendo. inclusive, juntar cópia
da procuraçâo, dos Estatutos e/ou do respectivo Contrato Social.

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

impugnação através de fax, internet ou de qualquer outro meio não previsto neste

Edital.
8.8. Existindo qualquer altcraçào no presentc Edital, durante a vigência do

prazo corrcspondentc, o mcsmo será prorrogado por número de dias igual ao

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

impugnações e recursos será desprezado o dia do vencimento ou seja: o dia
escolhido corno data marcada para a realizaçào ceÍtame.

9.1. Eventuais recursos referentes à presenÍe CONCORRENCTÁ deverão ser
interpostos no prazo marinro de cinco (05) dias úteis, a contar da data da intimaÇão do ato
ou da lavratura da dta, e petiÇão escritd em 2 (duas) vias, dirigida à Comissão Permanente
de Licitação da Pre/éitura Municipal de São Gonçolo do Ánruronte/RN, confornre
detenninação do art. 109, inciso I da Lei Federal n. " 8.666/93, e protocolizada na Prefeitura
Mtuticipal, no endereç'o mencionado ulhures.
9.2. Os recursos referentes à fase de habilitação, terão efeitos suspensivos e só
poderão ser interpostos, sob pena de preclusào, antes do inicio da abertura das
propostas.

9.3. lnterposto o re(urso o.foto sera comunicqdo aos dennis licitantes, que ter.ão
prazo máximo de cinto (05) dias Liteis, a tonrar do retebimento da comunicação, para
impugná-lo' cttso enseje, de conformidade cont o §3.'do art. r09 da Lei Federar n. "
8.666/93.

+
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9.4. Recebida a impugnação do recurso de que tÍata o subitem anterior, ou esgotâdo
o prazo para tanto, a Comissào Permancnte de Licitaçào poderá reconsiderar a sua

decisão, considerada a ordem das demandas sobre tal, no prazo de cinco (05) dias
úteis, ou, no mesmo prazo, o assunto deveÍá 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 previsão do §4." do art. 109 da Lei Federal n.' 8.666/93.
9.5. Os recursos interpostos lbra do prazo não serão levados em consideração.

10.l. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrcnte de fato supervenicnte devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar sua revogaçào; ser anulada por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.

10.2. Poderá ser suspensa e/ou adiada a sua realização ou transferida sua

abertura para outro dia. mediante prévio aviso.
10.3. A anulação da presente licitação, por nrotivo de ilegalidade, não gera a

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59, da

Lei Federal n' 8.66ó/98.
10.4. A nulidade da presente 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 prcsente licitação, fica assegurado

o contraditório e a ampla defcsa.

I I .1 . O prazo de assinatura do contrato decorrente do presente processo será de três
(03) dias úteis, contados da data da convocação pela Contratante à empresa
vencedora do certame.
I1.1.2. A convocação se formalizará através dos meios usuais de contato para com
a empresa licitante vencedora e por ordcm de classificação, convocada a empresa e
não havendo manifestação de interesse após o terceiro dia útil, será publicado no
Jornal Oficial, não havendo manifestação no prazo de 24 horas da data da
publicação. será considerada desclassificada a proposta da licitante em questão, sob
pena de sansão conforme subitem ll.3 do edital, e convocada a licitante
remanescente, por ordem de classificação.
11.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado, tempestivamente, pela empresa vencedora do certame e,
desde que ocorra motivo justificado apresentado oficialmente e aceito pela
PMSGA/RN.

I 1.3. Caso â empresa vencedora da licitação se recuse a assinar o contrato
decorrente do prescntc processo, no prazo acima estabelecido, serão convocados os

f
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licitantes remanescentes, na ordem de classificação do Parecer de análise, 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 prejuízos das

sanções previstas no art. 81, da mencionada lei.
11.4. Decorridos sessenta (60) dias da data de abertura das propostas, caso

não ocorra a convocação pâra assinatura do Termo de Contrato, fican os licitantes
liberados dos compromiss()s com a PMSGA/RN, senr que lhes caiba nenhuma
indenização.

I 1.5. A vigência do Contrato poderá ser prorrogada nos termos do art. 57, §

l.', da Lei Fcdcral n.' 8.666193 pclo tempo necessário a conclusão das obras
pactuadas fbrmalmente.

12.1. São obrigações da PMSGA/RN:
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 contrataçào de

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

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

IV - Notificar, por cscrito, à ADJUDICATÁnte a ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando o prazo para sua correção;

V - Assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela
ADJUDICATÁRIA, aos locais de execuçào dos serviços;

VI - Observar para que durante toda vigência do contrato decorrente deste
procedimento sejam mantidas, todas as condições de habilitaçào e qualificação da
ADJUDICATÁRlA exigiveis na licitação, solicitando desta, quando for o caso, a

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

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

ADJUDICATÁRIA, quando as razões da paralisação lhe forem imputáveis, todos
os ônus e encargos decorrentes:

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;
lX - Rejeitar, se for o caso, métodos e serviços inadequados ou exigir a

retirada do local, de empregado ou encarregado que não esteja exercendo suas
tarefas ou não se comportando a contento, cabcndo à ADJUDICATÁRIA substituí-
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lo dentro do prazo de quarenta e oito (48) horas da notificação que lhe for feita, ou

refazer os serviços impugnados. correndo poÍ sua conta todas as despesas. Em

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

serviços, todo e qualquer material ou equipamento impugnado ou não aceito pela

fiscalização.
12.2. A decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
(fiscal) da PMSGA/RN deverão ser solicitadas a Secretária Municipal de

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

13.1. Na execução da obra objeto do presente Edital, envidará a ADJUDICATARIA
todo empenho e dedicação ncccssários ao ficl e adequado cumprimento dos encargos
que lhe forem confiados, obrigando-sc ainda a:

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

vigor aplicáveis à espécie. observando, sempÍe, as recomendações, orientações.

sugestões e determinações da PMSGA/RN;
II - Empregar na execução dos serviços pessoal preparado, legalizado, e,

quando em serviço, uniformizado e limpo, portando ainda crachá de identificação;
III - Substinir Eolquer empregado no caso de falta ou ousência legal de nnneira a ndo

prejudicar o andamento e boa execução tlos seniços. Caso a substituição recai sobre

empregado com e-tigência de experiência prolissional, o substituto terli de ter ace^,o técnico

compatít,el com aquele apresentado na docunentaçào de habilitação;
IV - Responsabilizar-se por quaisquer acidentcs que venham a ser vitimas seus

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

previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências legais para o exercício da

atividade do objeto desta licitação;
V - Facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento de normas,
cientificando 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 funcionamento e alvará
da atividade a que se propõe. se for o caso:
VII - Recnttar, prelêrencialntente no Mwticípio de São Gonçalo do Amarante/RN, os

empregodos em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer'ônus para PMSGA/RN,
cabendo-lhe eJetuar todos os pagamentos. inclusive os relativos aos encdrgos previstos na
legislação trabalhistu, pret'itlenciória, fiscal e comercial, bem como de segttros e quaisquer

outros decorrentes de ,;ua condição de empregadora;
VIII - Responsabilizar-se, durante a execução dos serviços contratados, por
eventuais prejuízos causados direta ou indiretamente a PMSGA/RN 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 assentimcnto por cscrito, da PMSGA/RN;

Centro Administrâtivo, Ay. Alexardre Cavatcanti, s/n, Centro, CEP 59.290-000 - TeleÍone (84) 991055180
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X - Apresentar, quando da entrega da fatura para pagamento dos serviços
executados, certidões que atestem a sua regularidade fiscal, dentro de seus

respectivos prazos de validade, c bem como os documentos que comprovem o
pagamento de salários e o recolhimento das contribuições previdenciárias e demais
encargos sociais decorrentes deste contrato:
XI - 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 indenização
ou reclamaçâo contra a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante:
XII - Registrar e controlar, juntamente com o prcposto 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 licitaçào,
em compatibilidade com as obrigaçõcs assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação cxigidas na licitaçào:
XIV - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PMSGA/RN e atender,
pronta e irrestritamente, às reclamaçôes desta:

XY - Colocar na direçào geral dos sen'iços, com presenço permanenle nesta, proJissional
qualific'ado, cuja nomeação ou evenlual substituição deverá ser comunicada, por escrito, tro

prazo de tluarenta e oiÍo (48) horas, a PMSGA/RN, e por esta ser aprovada.
XVI Aceitar, prontamente, quando solicitado pela PMSGA/RN, qualquer

modificação ou permutação feita no horário de trabalho com a finalidade de melhor
atender as conveniências e intcrcsscs da Administração;
XVll Aceitar, nas mesmas condiçõcs dc sua proposta de preços, os acréscimos ou
suprcssões dos serviços que porventura se fizercm necessários. a cxclusivo critório
da PMSGA/RN, respeitados os percentuais previstos no § l" do art. 65 da Lei
Federal nn 8.666193.
XVIII - Dotar os locais de trabalho de equipantentos de proteção coletiva (DPCs) e

fornecer, gÍatuitamente, 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 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,
independentem ente 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 recebrmento definitivo nos
termos do art. 73. inciso I, alinea "b" da Lei Fedcral n." 8.666193.
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l).2. A garantia de que tratil 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. "
8.666193 c/c o art. 618 do Código Civil Brasileiro. considerando-se usos adequados

para a respectiva via urbana.
13.3. Por força do parágrafo 2.o do art. 32, da Lei Federal n. ' 8.666193, fica a

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

licitatório.

14.1. Se, na cxecução do Contrato decorrente da presentc licitação, ficar
comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual de

que possa ser responsabilizada a ADJUDICATÁRIA, esta, sem prejuízo das sanções

previstas no arts. 87 e 88 da Lei Federal n" 8.666/93, sofrerá as seguintes
penalidades ou sanções:
I - Advertência por escrito;

II - Multa de mora de 0,05o/o (cinco centesimos por cento), ao dia de atraso,
ate o quinto dia útil após a data frxada para a complcta 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 instÍumento contratual;

III - Multa compensatória equivalente ao valor integral do contrato ou da

etapa nào realizada, limitada a 25o/o (vinte e cinco por cento) sobre o vÀlor total do
presente contrato 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;
lV - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento dc contratar com a

PMSGA/RN, por prazo nâo supcrior a dois (02) anos, conforme a autoridade
competente fixar, em função da natureza da gravidade da falta cometida;
V - Declaração de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública Municipal. enquanto perdurarem os motivos delerminantes 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 PMSGA/RN
pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
14.2. As sanções previstas nos incisos IV e V, deste item, poderão também ser
aplicada à ADJUDICATÁRlA quando, em razão dos compromissos assumidos:

14. DAS PENALIDADES
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l - Seus representantes legais tenham sofrido condenaçào criminal definitiva por
prática. nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, e

Il - Praticarem ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitação, demonstrando não
possuir idoneidade de contratar com a Administração pública.
14.3. O termo inicial para t incidência da multa estipulada no inciso I do subitem
14.1, será a data fixada para o adinrplemento, 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
14.1, será a data fixada para o recolhimento, e o termo flnal, a dala paru o efetivo
pagamcnto.
14.5. As multas estabelecidas nos incisos I e II do subitem 14.1, sâo independentes
entre si e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN,
não impedindo quc a PMSGA/RN rescinda unilateralmente o contrato decorrente da

presente licitação.
14.6. A penalidade estabelecida no inciso V do subitem 14.1, é de competência
exclusiva do Sr. Secretário Municipal de Planejarnento e Administração, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez ( I 0) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitaçâo ser requerida após dois (02) anos de sua aplicação.
14.7. O valor da multa referida no inciso II do subitem 14.1, será descontada de

qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarantc/RN em favor da ADJUDICATÁRIA. Caso a mcsma scja superior ao

crédito eventualmente existcnte, a diferença será cobrada judicialmente, se

necessário.
14.8. Nào será aplicada multa sc o atraso na cxecução dos serviços objeto da
presente licitação, advir, comprovadamente, de caso fortuito ou motivo de força
maior. desde que reconhecidos pela Administração.
14.9. Em qualquer hipótese de aplicaçào de aplicação de multas ou reparações que
a PMSGA/RN venha a fazer 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.l1. Quando as multas a que se refere este ltem.forem subtraídos da garuntia controtual,
a AD.|UDICÁT./|RLA obriga-se a repor, no prazo de quarenta e oiro (48) hot.as, o velor
deduzido do referido garantia.
14.12. Em quaisquer casos previstos neste Item, é assegurado à ADJUDICATÁRte -f
o direito ao contraditóÍio e a ampla deÍ'esa. I
14.13. A critério da Administração da prefeitura Municipal de São Gonçalo do
AmaÍante/RN, as sanções previstas nos incisos I, 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 prâzo de cinco (05) dias
üteis.
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15.1. O paganrento dos seniços executados será efetuado de acordo com o
Cronograma Físico-Financeiro. mediante a apresentação à Secretaria Municipal de Finanças

de Sào Gonçalo do Amarante/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 proposla da 
^DruDICATÁRlA.15.2. A nota fiscal/Íatura de que trata o sr,lbitem anterior deverá estar

acompanhada, obrigatoriamentc, dc ccrtidões ncgativas quc atcstem a sua
regularidade fiscal, dentro de seus respectivos prazos de validade.

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

apresentação dc documentos complemcntares vinculados a execução do contrato. tais
como: comprovação de pagamento dc salários aos seus emprcgados de parcelas
anteriormente pagas, recolhimento das contribuiçôes previdenciárias e do FGTS,
etc., condicionando o pagamento a apresentação da documentação.

16.1. Qualquer reajuste ou atualização de preços, objetivando salvaguardar o
equilíbrio econôm ico -financeiro do contrato decorrente da prescntc licitaçâo. dar-
se-á mediante a aprcscntação de planilhas por parte da ADJUDICATÁRIA
demonstrando o dcficit para análise e. se for caso, a aprovaçào da PMSGA,/RN.

16.2. O rcajuste, se vicr ocorrer, será rcalizado depois de um ano através de
simples apostilamento nos termos do § 8." da Lei Federal n.o 8.666153, 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 reâjuste poderá ser repetido caso a obra demore
demasiadamente alcançando vários exercícios, devidamente justi ficado.

17.1 . As despesas decorrentes da presente licitação correrào à conta do Orçamento
Geral do Municipio de São Gonçalo do Amarante/RN, aprovado para o exercício de 2022.
notadamente nona seguinte dotação orçamentária UNIDADE OR(IAMENTÁruA l0 -
SEMTNFRA - PROJETO/ATTVTDADE 1.980 CONSTRUÇÀO. AMPLTAÇÃO E
REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAATELEMENTO DE DESPESA
44.90.51 Obras e lnstalações FONTE DE RECURSO 1542 - Transferência do FUNDEB5p

complementação da Uniào - VAAT.
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18.1. A PMSGA/RN emitrrá, oportunamente, Nota de Empenho na dotação

orçamentária acima cspecificada para cobertura dos custos decorrentes da execução

dos serviços objeto do presente Edital.

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

partir da data de sua assinatura, sugerida de 240 (duzentos e quârenta) dias,
sendo: 180 dias para execLtçào, até 60 dias para a finalizaçào, dos quars, sendo

ofertado a ganhadora ate 30 dias para o início, permitida sua prorrogaçâo mediante

aprovação 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 Federal n. " 8.666, 1993.

20.1. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta

licitação, serào prestados pela Cornissão Permanente de Licitação, no prédio sede

da Prel'eitura 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
destc Edital. Para consulta, o tclefonc disponível é o (084) 3278-3499;9 9105.5180

E-mai I : crr[-obras(rilsaogon ca lo.rn. gov. br .

2l . I . O contrato decorrente desta licitação relacionado aos quantitativos poderá ser
alterado nas condições previstas no § l." do art. 65, 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 contÍato
decorrente da presente licitação, os chamados casos omissos, estes serâo 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, supletivamente os Principios da Teoria Geral dos ContÍatos
estabelecidos na Legislaçào Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

23.1. À Comissâo Permanente de Licitação, além do recebimento e exame da
documentação e das propostas. caberá o julgamento e obediência às disposições aqui
estabelecidas. bcm como dccidir quanto às dÍrvidas ou omissõcs.
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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

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 inabilitação e

descl as s i fi c aç ão da empresa.

23.4. Poderão ser solicitadas de qualquer licitante informações documentos ou

esclarecimentos complementares. a critério da Comissão Permanente de Licitação.
23.5. As licitantes deverão cnmprir as rccomendações deste Edital, uma vcz que a

inobservância de qualquer disposição dele constante, constitui motivo de

invalidação irreversível de suas propostas de preços.
23.6. E facultada à Comissão Pcrmancntc de Licitação ou autoridade supcrior, cm
qualquer fase da licitação, a promoção dc diligência, destinada a esclarccer 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 paÍa recurso sem
que seja interposto, ou, ainda, quando os recursos interpostos forem decididos.
23.8. É parte integrânte do presente Edital, o seguinte documento:
ANEXO I Minuta do contrato administrativo.

Sào Gonçalo do Amarante/RN. 09 dc junho dc 2022,

JOAO MARIA PEREI DE OLIVEIRA SOARES
Presid e n te da CPL/P\ISGA/Rr-
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EST.{DO DO RIO CRA\DE DO NORTE
PREFEITURA MT'NI(]IPAL DE SÂO GONÇALO DO AMARA\"TE
Centro Administrâtivo à Rua Âlerandre Câvalcanti. s/n - CEP 59.290-000
aNP.I/Àl F n" 0a-079.102l0001-1§

. portador da Ccdula dc ldentidade n"

ANEXO T

CONTRATO ADMINISTRATIVO n" _
(Processo/PM SGA/RN n' 419312022

CONTRATO DE PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM. DE UM LADO, O MUNICÍPIO 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.-,nomcadaporintermédiodaPortarian'.00-l2022,da
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 ldentidade no

expedida pelo CPF n"
doravantc denominada simplesmcntc CONTRATADA, e de

acordo com as formalidadcs constantes do Processo/PMSGA/RN n" 479312022,
referentc à CONCORRÊNCIA N" 00_/2022. resolvem celebrar o presente contrato
administrativo sob a forma dc cxecução indireta e o regimc de cmpreitada 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
sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula l" - DAS INFORMAÇÔES PRELTMINARES

Em consideração as exigências tla Resolução TCE/RN n." 32 2016, c/c o Decreto
Municipal n." 806/2018, e a Portaria n." /2018 este Contrato terá como gestor
e responsável pelo atesto 

-de 
liquidaçào a se-nhora

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

. Responsável pelo certifico o
, matrícula

. Prazo para atesto de liquidação trinta dias úteis, tendo em
nGta tratar-s'e de despesa dc pcqueno valor. Lôcal para a cntrcga das notas fiscais
ou faturas na Secretaria contratante.

Cláusula 2" - DO OBJETO CONTRATUAL

Parágrafo único - Constitui objeto do presente conlrato, a prestaçào de
serviços de engenharia para a execução de obras civis na CONSTRUÇÀO DA
ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO NO BAIRRO JARDIM LOLA

Centro Âdministrativo, Áv. Atexandre Cavatcanti, s/n, Centro, CEp 59.290-000 - TeleÍone (gú) 9tlOS5lg0
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SÀO GONÇALO DO AI\4 A RANTE para proporcionar aos seus usuários unr

excelente ambiente para aprendizagem, com infraestrutura básica c possibilidade de

exploração pedagôgica dos seus espaços, de acordo com as especificações tecnicas

e planilhas orçamentárias colacionadas a este procedimento,

Cláusula 3" - DOS PREÇOS CONTRATADOS

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

XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Nos preços já estão

contidas todas as dcspesas com impostos, taxas, contribuições previdenciárias,
fretes, mão-de-obra e encargos trabalhistas, etc.

Cláusula 4" - DO PAGAMENTO

Parágrafo prirneiro - O pagamento dos serviços executados será efetuado de acordo

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

Finanças de Sào Gonçalo do Amarante/RN de Nota fiscal/Fatura (em duas vias),

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

conformidacle conr o discriminado na proposta da ADJUDICATÁRIA.
Parâgrafo segundo - A nota fiscal/fatura de que trata o subitem anterior deverá

estar acompanhada. obrigatoriamente, dc certidõcs negativas que atestcm a sua

regularidade fiscal, dentro de scus rcspectivos prazos de validadc.
Parágrafo tcrceiro - A Secretaria Municipal de Finanças de São Conçalo do

Amarantc/RN ó assegurado o direito de a qualquer momento exigir a apresentaçào
de documentos complementares vinculados a execução do contÍato, tais como:
comprovação de pagamenlo de salários aos seus empregados de parcelas
anteriornrente pagas, recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS,
etc., condicionando o pagamento a apresentação da documentaçào.

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 sirnples apostilamento nos termos do § 8." da Lei Federal n."
8.666193, tendo como base a variação do INCC - Índice 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
iustificado. 

,
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Cláusula 6" - DA DoTAÇÃo onÇaurNrÁnlR

Parágrafo único - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à
conta do Orçamento Geral do Município de Sâo Gonçalo do Amarante/RN, aprovado
para o exercício de 2022, na seguinte descriçào: UNIDADE ORÇAMENTARIA l0-
SEMINFRA - PROJETO/ATIVIDADE I.980 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E

REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT ELEMENTO DE
DESPESA 44.90.51 Oir1s5 " Instalaçôes FONTE DE RECURSO 1542
Transferênc ias do FUNDEB.

CIáUSUIA 7' . DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

Parágrafo primeiro - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I - Efetuar o pagamento dos serviços cxccutados de acordo com a forma

convencionada ncstc Edital;
II - Acompanhar e fiscalizar a cxccução do contrato decorrentc da presentc 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 em prazo hábil para não

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

imperÍ'eições no curso da execução dos serviços, fixando o pÍ^zo paru sua correção;
V - Assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela CONTRATADA,

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

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

CONTRATADA exigíveis na licitaçâo. 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 CONTRATADA,
quando as razõcs da paralisação lhe forcm imputáveis, todos os ônus c encargos
decorrentes;

VII[ - Examinar, quando for o caso, as Carteiras Profissionais dos
empregados contratados pela CONTRATADA, para comprovar o registro de funçào
profissional, e bcm como exigir a comprovação dc 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 não esteja exercendo suas
tarefas ou não se compoÍtando a contento, cabendo à CONTRATADA substitui-lo
dentro do prazo de quarenta e oito (48) horas da notificação que lhe for feita, ou
refazer os serviços impugnados, correndo poÍ sua conta todas as despesas. Em
idênticas condições, poderá scr retirado do local ondc estiver sendo executados os

Centro Administrativo, Av. Atêxândre Cavalcanti, s/n, C€ntro, CEP 59.290-000 - Tetefone (84) 991055180
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serviços, todo e qualquer material ou equipamento impugnado ou não aceito pela

fiscalização.
Parágrafo segundo A decisões e providências que ultrapassarem a competência do

representante (fiscal) do CONTRATANTE deverão ser solicitadas a Secretáría

Municipal de Infraestrutura, em tempo hábil, para a adoção de medidas

convenientes.

Cláusula 8'- DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Parágrafo primeiro São obrigaçõcs da CONTRATADA:
I - Executar os serviços de acordo com a legislação e normas técnicas em

vigor aplicáveis à espécie, observando, sempre. as recomendações, orientações,

sugestõcs e determinações da CONTRATANTE;
II - Empregar na cxecuçào dos serviços pessoal preparado, legalizado, e,

quando em serviço, uniformizado e limpo, portando ainda crachá de identificação;
III - Substituir qualquer empregado no caso de.falta ou ausência legal de maneira a não

prejudicar o andamento e boa escecução dos ser-viç'os. Caso a subslituição recaia sobre

empregado com exigência de erperiência profissional, o substituto terá de ter acen'o técnico

compatível com aquele apresentado na documentação de habilitaçiio,'
IV - R espon sabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas seus

emprcgados quando cm scrviço. por tudo quanto às leis trabalhistas e

previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências legais para o exercicio da

atividade do obj eto desta licitaçào;
V - Facilitar a fiscalização procedida por órgãos do cumprimento ds normas,
cientificando a CONTRATANTE do resultado das inspeções;
VI - Providenciar junto às autoridades competentes, sem nenhum ônus adicional
para a CONTRATANTE, a obtenção de licença, a aulorizaçào de funcionamento e

alvará da atividade a que se propõe, se for o caso;
Vll - Recrutar, preferenc'ialmente no Municipio de São Gonçalo do Amarante/RN, os
empregados em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer ônus para a
CONTRATÁNTE, cabendo-lhe ektuar todos os pagamentos, inclusiye os relativos aos
encargos previstos na legislação trabalhisla. pret,idenciária, .fiscal e comercial. bem como
de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora;
VIII - Responsabilizar-se, durante a execução dos serviços contratados, por
eventuais prejuízos 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 prestaçôes a
que está obrigada, senr prévio assentinento por escrito, da CONTRATANTE;
X - Apresentar, quando da entrega da fatura para pagamento dos serviços
executados, certidões que atestem a sua regularidade fiscal, dentro de seus
respectivos prazos de validade, e bem como os documentos que comprovem o

cenlro Administrâtivo, Av. Alexandre cavatcanti, s/n, centro, cEp 59-290-oo() - Telefone (84) 99l05slg0
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pagamento de salários e o recolhimento das contribuições previdenciárias e demais
encargos sociais decorrentes deste contrato;
XI - Substituir semprc que exigido pela CONTRATANTE, o empregado da firma
cuja permanência e/ou comportamento 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 conlrolar. juntamente com o preposto da CONTRATANTE,
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 de habilitação
e qualrfrcação exigidas na licitação;
XIV - Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE c atender,
pronta e irrestritamente, às reclamações desta:
XY - Colocar na direção geral dos serviÇos, com presenÇa permanenle nesla, pro/issional
qualificado, cuja nomeaç'ão ou eventual substiÍuiç'tio devera ser comunicada, por escrito, no
prazo de tluarenía e oito (48) horas, a CONTRÁTÁNTE, e por esta ser aprovada.

XVI Aceitar, prontamente, quando solicitado pela CONTRATANTE,
qualquer modificaçào ou permutaçào Í'eita no horário de trabalho com a finalidade
de melhor atcnder as convcniôncias e intsrcsscs da Administração;
XVll Accitar, nas mesmas condições dc sua proposta de prcços, os acréscimos ou
suprcssões dos serviços que porventura se fizerem ncccssários, a exclusivo critério
da CONTRATANTE, respeitados os pcrccntuais previstos no § l'do art. 65 da Lei
Federal n' 8.666193.
XVIII - Dotar os locais de trabalho de equipamentos de proteção coletiva (DPCs) e

fornecer. gratuitamente, aos empregados, equipamentos de proteção individual
(EPIs), em perfeito estado de conservação e com certificado de aprovação (CA),
substituindo-os quando se deteriorem, sem nenhum custo pâra os empregados,
responsabilizando -se, ainda, pela sua higienização e manutençào periódica (NR 06);
XIX - Providenciar tào logo seja homologado o procedimento licitatório a ART -
Anotação de Responsabilidade 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 obrajunto ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS
para recolhimenlo das contribuições previdenciárias e sociais relativas à obral
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,
independentemente 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, alinea "b" da Lei Federal n." 5.666193.

PFISGA
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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
Íesultantes da execução ou de materiais empregados nos teÍmos 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 respectiva via urbana.
Parágrafo terceiro - Por força do § 2" do aft. 32, da Lei Federal n.' 8.6ó6193, fica a

CONTRATADA obrigada a declarar ao CONTRATANTE, sob as penalidades

cabiveis, a superveniência de Íato impeditivo de sua habilitação no respectivo
proccsso licitatório.

Cláusula 9'- DA GARANTIA CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Como garantia da cxecução dcste 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.' do art. 56 da Lei Federal n. " 8.666/93.

Parágrafo segundo A CONTRATADA declara-se favorável a retenção da

garantia por parte da CONTRATANTE para ressarcimento de possíveis prejuízos
e/ou pagamento de multas decorrentes da aplicação de sanções previstas no edital
dc convocação destc procedimento licitatório.

Parágrafo tcrceiro No caso da garantia não ser suficientc para cobrir os
prejuízos a CONTRATANTE ingressar em juízo cobrando a difcrença.

Parágrafo quartô - A garantia prestada pcla CONTRATADA somente será
liberada depois de certificado, pela CONTRATANTE, que o objeto do presente
Contrato foi totalmente realizado a contento. Esta liberaçào não exime a

CONTRATADA da responsabi lidade versada no inciso XXII do subitem l3.l c/c o
subitem 13.2 do Edita} de convocação deste procedimento licitatório.

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

CIáUSUIA IO" - DAS ALTERAÇÔES CONTRATUAIS

Parágrafo único As alterações do prescnte contrato relacionadas aos
quantitativos poderâo ser realizadas nas condições previstas no s l.'do art. 65, da
Lei Federal n. ' 8.666/93, sempre através de Termos Aditivos numerados em ordem
c rescente.

CIáusuIa I I" - DA RESCISÀo CoNTRATUAL

centro Administrativo, Av. Alexandre cavatcânti, s/n, cêntro, cEp 59.290-000 - Telefone (84) 99lo55l8o
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Paútgrafo primeiro - O presente contrato poderá ser rescindido,
uni lateralmente, pelo CONTRATANTE, quando caracterizados os seguintes

motivos:
I não cumprimento das cláusulas contratuais;
II - Cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
III - lentidão do cumprimento das obrigações assumidas, devendo, neste

caso, a CONTRATANTE comprovar a impossibilidade de conclusão dos serviços
1o ptazo 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 de faltas na sua execução, anotadas na forma do

§ I " do art. 67 da Lci Federal n' 8.666/93, e;

VII razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,

iustificadas e deternrinadas pela CONTRATANTE.
Parágrafo segundo - Havendo interesse de quaisquer das partes signatárias

enr não mais prosseguir com o presente contÍato, poderá este ser rescindido de pleno
direito. Neste caso, deverá a parte interessada comunicar dita pretensão ao outro
signatário, com antecedência mínima de trinta dias, para que este se manifeste, no
prazo de cinco dias. a seu respeito.

Cláusula 12 -DA VINCULAÇÀO
Parágrafo único - Fazem partc integrantc do presente contrato, independentc

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

Processo/PMSGA/RN n" 59012022, não podendo sob hipótese alguma a

CONTRATADA alegar desconhecinento desta condiçào em juizo ou em
negociações extraj udic iais.

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

Federal no 8.666/93, pela inexecuçào 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 execuçào dos serviços
impugnados ou rejeitados, calculada sobre o valor total do contrato; e 0,07% (sete
centésimos por cento), ao dia de âtraso, a pârtir 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 realizada, limitada a 25Yo (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' 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser

efetuado no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, contados da intimaçào feita pela
Administração;
IV - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar conl a

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, por prazo não superior a dois
(02) anos, conforme a autoridade competente fixar, em funçào da nalureza da
grav idade da falta cometida;
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal
de São Gonçalo do Amarante/RN, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade. qne será concedida sempre que a contratada ressarcir a

CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da

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

compromissos assumidos:
I - Seus representantes legais tenham sofrido condenação criminal definitiva por
pÍática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, e

II - Praticarem ilícitos com o propósito de frustrar os objetivos do respectivo
pÍocesso licitatório, demonstrando, com isso, não possuir idoneidade de contratar
com a Administração pública.
Parágrafo tcrcciro - O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso
I do § l" desta cláusula será a data fixada para o adimplemento, e o termo final, a

data da efetiva conclusão da obra ou da etapa da obra.
Parágrafo quarto - O termo inicial para a incidência da multa estipulada no inciso II
do § 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
são independentes entre si e serão aplicadas pelo Prelêito Municipal de São Gonçalo
do Amarante/RN, nâo impedindo que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente
o presento 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 de dez ( l0) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois (02) anos de sua aplicação.
Parágrafo sétimo - O valor da multa referida no inciso II do § I'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 nesma 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 instÍumento contratual advir, comprovadamente, de caso fortuito ou

motivo de força maior. desde que reconhecidos pela Administração.
Parágrafo nono - Enr qualquer hipótese de aplicação de multas ou reparações que a

CONTRATANTE venha a fazer j us, a garantia apresentada pela CONTRA TADA
será convertida em pagamento parcial ou total da obrigaçào.
Parágrafo décimo - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestâda,

além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, descontada.
neste particular, dos pagam:ntos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Paragrq/o tlécimo primeiro - Quando as multas a que se relere esta cláusula .forem
subtraidas da garantia contratual, a CONTRÁTÁDÁ obriga-se a repor, no prazo de

quarefita e oilo (48) horas, o valot dedu:ido da relérida garantia.

Parágrafo décimo segundo - Em quaisqucr casos de pcnalidades previstos 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, facullada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo. no prazo de cinco (05) dias úteis.

Parágrafo único - Da penalidadc aplicada caberá rccurso, no prazo de cinco
(05) dias úteis, à autoridade supcrior àquela que aplicou a sanção, ficando
sobrestada a mesma ate o julgamento do pleito.

cláusula l5'- DA vtGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÀO
Parágrafo único - O contrato decorrente do presente processo licitatório tem

vigência a partir da data de sua assinatura prolongando por 240 (duzentos e

quarenta) dias, sendo: ltJ0 dias para execução, até 60 dias para a finalizaçào, dos
quais, sendo ofertado a ganhadora até 30 dias para o início, permitida sua
prorrogação mediante aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de
fato superveniente que impcça a consecuçào do objeto no prazo acordado, nos
termos do art. 57. § l.'da Lei Federal n.o 8.666, de 1993.

Cláusula t6" - DOS CASOS OMISSOS
Parágrafo único - Fica estabelecido que caso venha a ocorrer algum fato não

previsto neste contrato, os chanrados casos omissos, estes serào resolvidos entre as
partes contratantes. respeitado o seu objeto, a legislaçào e demais normas
reguladoras da materia e em especial a Lei Federal n" 8.666/93, aplicando-lhe,
quando for o caso. supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos
estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito privado.
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Cláusula l7'- DA PUBLICAÇÀO
Parágrafo único A CONTRATANTE providenciará a publicaçào destc

Contrato, por extrato, até o quinto dia útil do mês 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 lnstrumento Contratual.

E assim, poÍ estârem 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 c forma, parâ um só efeito, na presença de duas (02) testcmunhas abaixo
assinadas.

Sào Gonçalo do Amarante/RN, ........ de de 2022.

xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Contratantc

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

ANEXO II

ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL

*
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