INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

1.
PREÂMBULO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
PARANAIBA – PREVIM, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, nomeada pela RESOLUÇÃO Nº 001
DE 7 DE JANEIRO DE 2020, na forma da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 com
suas respectivas alterações e a Lei Complementar Federal nº 123/06, TORNA PÚBLICO
que fará realizar a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM REGIME DE EXECUÇÃO
INDIRETA, especificada no OBJETO, mediante as condições estabelecidas neste Ato
Convocatório e seus anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
LOCAL: SETOR DE LICITAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA – PREVIM, RUA OTTO LEMOS
FLEURY, Nº. 225, SANTA MÔNICA – NESTA CIDADE DE PARANAÍBA - MS.
DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2020 (17/09/2020).
HORA: 9:00 (NOVE) HORAS.
Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este EDITAL, serão realizados no 1º (PRIMEIRO) DIA ÚTIL, de
funcionamento da INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
PARANAIBA – PREVIM.
No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este EDITAL, com
respeito ao recebimento, abertura e verificação dos envelopes Documentação e Proposta;
devolução dos envelopes Proposta às licitantes inabilitadas e, comunicação a (os) licitante
(s) vencedor (ES).
DAS INFORMAÇÕES: Este EDITAL e seus Anexos poderão ser examinados no
Departamento de Licitações, no endereço supracitado. As informações inerentes a este
EDITAL poderão ser obtidas, pelas interessadas das 8:00hrs às 12:00hrs (MS), no
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA –
PREVIM - SETOR DE LICITAÇÕES, À RUA OTTO LEMOS FLEURY, Nº 225,
SANTA MÔNICA, NESTA CIDADE DE PARANAÍBA-MS, ou através do Telefone
(0**67) 3668-3360.

2.

DO OBJETO:
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2.1
Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando a
contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a execução da obra de reforma
do prédio do PREVIM, Município de Paranaíba-MS, sob responsabilidade do Instituo de
Previdência dos Servidores Públicos de Paranaíba - PREVIM, consoante este EDITAL e
seus Anexos.
2.2
A obra objeto da presente licitação tem o Custo Referencial de R$ 42.473,78
(quarenta e dois mil e quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos).
2.3
O preço máximo que será pago pelo PREVIM pela execução da obra é aquele
estabelecido no Custo Referencial descrito acima.

3.
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
3.1
Poderão participar desta licitação quaisquer empresas, cujo objetivo social, expresso
no contrato ou estatuto social, especifique atividade pertinente e compatível com o objeto
licitado e que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro)
dia útil anterior à data de recebimento dos envelopes de documentação e proposta.
3.1.1 O Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo Departamento de Licitações
em plena validade, deverá ser incluído no envelope de Documentação, acompanhada
da declaração da licitante de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, nos
moldes do ANEXO V deste EDITAL.
3.2
Não poderão concorrer nesta TOMADA DE PREÇOS, empresas licitantes que se
enquadrem nas situações a seguir:
3.2.1 Empresa licitante, cujo(s) sócio(s), seja(m) servidor ou dirigente de órgão ou
entidade contratante, ou de responsável pela licitação.
3.2.2 Empresa licitante que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à capacidade
técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
3.2.3 Empresa licitante que se encontre sob falência, em recuperação judicial,
concurso de credores, dissolução ou liquidação;
3.2.3.1 No caso de recuperação judicial, não será vedada, desde que apresente
certidão emitida pela instância judicial competente, certificando sua aptidão
econômica e financeira para participar do presente procedimento licitatório.
(Acórdão TCU n° 8.271/2011 – 2ª Câmara).
3.2.4 Pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, ou que se encontre incursa nas penalidades
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previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93, impostas por órgão
ou entidade da Administração Pública.
3.2.5 O autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica.
3.2.6 Empresa que tenha em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregados com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, e isso a partir dos 14 (quatorze) anos;
3.3

Quanto à participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
3.3.1 Serão consideradas microempresas ou empresa de pequeno porte a sociedade
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, devidamente registradas no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, na
forma prevista na Lei Complementar nº 123/06;
3.3.2 Caso as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), desejarem o
benefício da Lei Complementar nº 123/06, deverão preencher a informação de
ciência de habilitação, conforme exposto na “Declaração de Fatos Supervenientes
Impeditivos da Habilitação”, ANEXO V deste EDITAL.

4.
DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES:
4.1
Aberta a sessão no local, dia e hora, marcados no preâmbulo deste EDITAL, o
representante legal de cada empresa licitante deverá apresentar à Comissão Permanente de
Licitações, e identificar-se entregando cópias autenticadas, em cartório, dos documentos
abaixo relacionados, em uma via ou, se preferir, cópias acompanhadas do original que
poderão ser autenticadas pelo Presidente ou membros da CPL;
4.1.1 Em conformidade com o art. 3º, I, da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
será dispensado o reconhecimento de firma se for possível confrontar a assinatura com
aquela constante do documento de identidade do signatário, ou assinar o documento
diante da Comissão Permanente de Licitação.
4.2
Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida
da licitante, outorgando ao representante, poderes legais para a prática de todos os atos
inerentes a esta TOMADA DE PREÇOS, especialmente para em nome da empresa,
renunciar direitos, desistir de recursos, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
No ANEXO III, encontra-se um modelo de Instrumento Particular de Procuração, para
atender essa exigência.
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4.2.1 Juntamente ao instrumento de procuração, deverá ser apresentado a cópia da
Cédula de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia e o Contrato
ou Estatuto Social vigente da empresa. No contrato deverá figurar a identificação do
sócio administrador (ou diretor) ou a cláusula de administração. O estatuto social
deve vir acompanhado da ata de eleição do administrador.
4.2.2 No caso de representação por sócio administrador ou diretor, tal condição
deverá ser demonstrada mediante a apresentação da cópia da Cédula de Identidade
ou outro documento equivalente, com fotografia, acompanhado do respectivo
contrato ou estatuto social vigente nos mesmos termos da alínea anterior.
4.2.3 No caso de representação por sócio que não possua poderes de administração,
o mesmo deverá fazer-se representar por instrumento procuratório, nos termos das
alíneas anteriores.
4.3
Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a
comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação de CERTIDÃO
SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial, ou DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO validada pela Junta Comercial, emitida nos 60 (sessenta) dias,
imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo
“proposta” e “documentação”;
4.3.1 A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão ou
Declaração da Junta Comercial.
4.4
Os documentos para o credenciamento referidos nos subitens anteriores deverão
ser apresentados sobrecarta (FORA DOS ENVELOPES).
4.5
O não credenciamento de representante legal na sessão pública, ou a incorreção dos
documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas inviabilizará a sua
participação na etapa de lances e a manifestação de intenção de recorrer por parte do
interessado, bem como de quaisquer atos relativos à presente licitação para os quais seja
exigida a presença de representante legal da empresa.
4.6

Será credenciado apenas um representante legal para cada licitante.

5. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:
5.1.
A vistoria técnica poderá ser acompanhada pelo servidor do PREVIM, que a
certificará, expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado deverá ser juntado à
Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do artigo 30 da Lei nº 8.666/93;
5.2.
A visita deverá ser agendada com antecedência junto ao servidor, ROGERIO LUIZ
DE PAULO, pelo telefone Fax (67) 3668-3360, no horário das 8h às 12h (MS);
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5.3.
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes;
5.4.
Após a visita será fornecido o Atestado de Visita Técnica declarando que a licitante
tomou conhecimento de todas as informações e tem pleno conhecimento de todas as
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.
5.5.
O preposto da empresa deverá se apresentar com carta assinada pelo representante
legal solicitando a emissão do Atestado de Visita Técnica, com os custos desta visita técnica
por conta da interessada.
5.6.

A licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato;

5.7.
Caso decline da visita ao local, a licitante deverá apresentar uma declaração
formal (Declaração de Conhecimentos dos Serviços) assinada pelo responsável, sob as
penalidades da lei, esclarecendo que têm pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos, na qual se compromete a acatar todas as especificações
estabelecidas neste Edital, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando
impedidas, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira;
5.6
A inexistência de Atestado de Visita ou de Declaração de conhecimento dos
serviços será causa para a inabilitação da licitante.

6.
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
6.1
Para fins de habilitação no processo licitatório, as licitantes deverão apresentar no
Envelope nº 1, sob pena de inabilitação, as documentações relativas à HABILITAÇÃO
JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, as quais deverão estar
em plena validade, e devem ser encartadas em ordem sequencial e numeradas
cronologicamente, e ainda, contendo a assinatura e carimbo do representante legal da empresa
em todas as vias devidamente identificadas.
6.1.1 Toda a documentação de habilitação exigida para este processo licitatório
poderá ser apresentada em original, ou cópia legível devidamente autenticada por
cartório competente ou por servidor do PREVIM, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, ou ainda por cópia impressa a partir do sítio oficial do órgão
emissor, sendo que, somente serão considerados válidos aqueles que estejam em
plena validade. Documentos em fac-símile não serão aceitos, ressalvado o disposto
no Subitem 4.1.1, deste Edital.
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6.1.2 Os documentos emitidos a partir do sítio oficial do órgão emissor e suas cópias
reprográficas, dispensam a necessidade de autenticações, e terão sua aceitação,
condicionada a verificação de sua autenticidade mediante acesso ao site do Órgão
que o expedir.
6.1.3 Em caso de autenticação de documentos por servidor do PREVIM, as licitantes
deverão apresentar as cópias com os documentos originais, preferencialmente até o
último dia útil que anteceder à abertura dos envelopes, no horário das 8:00hrs às
12:00hrs (MS), junto ao Departamento de Licitações, com o objetivo de não causar
tumulto no momento da reunião. No entanto a empresa que não puder comparecer
até a data marcada, poderá fazê-la antes do início da sessão, sem que isso se
constitua motivo para inabilitação, desde que apresente os originais para conferencia
e autenticação.
6.1.4 Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação,
deverá pertencer à empresa que efetivamente executará o objeto, ou seja, o número
de inscrição no CNPJ/MF deverá ser o mesmo em todos os documentos, exceto se,
comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições (INSS e FGTS)
e/ou balanço é centralizado.
6.1.5 Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos
que, uma vez não mencionado, será considerado como sendo até 60 (sessenta) dias.
6.2
A comprovação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá na apresentação
dos seguintes documentos:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
(em se tratando de sociedades empresárias, e no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, em exercício no caso de Sociedade por Ações;
d) Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercício no caso de Sociedade Civil;
e) Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento,
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir no caso de
Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil;
f)

Estatuto Social em vigência no caso de Cooperativas;

g) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI para MEI.
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6.2.1. Os documentos relacionados nas alíneas do subitem 6.2 não precisarão constar
do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento nesta Tomada de preços.
6.3
A comprovação relativa à REGULARIDADE FISCAL consistirá na apresentação
dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF) em plena validade;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver,
relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, e
compatível com o objeto licitado;
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativa
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, e compatível
com o objeto licitado;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de
Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo
órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na
forma da Lei;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos,
ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma
da Lei;
f) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social – CND INSS, mediante a certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de
negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
g) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
6.3.1 As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
estas apresentem alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
6.3.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a pedido escrito da licitante e a critério da
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Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
6.3.3 O prazo para normalização da regularidade fiscal e/ou trabalhista de que trata o
subitem anterior, não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica e à
qualificação técnica e econômico-financeira, bem como ao cumprimento do disposto
no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal.
6.3.4 A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento posterior ao
julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal e/ou
trabalhista para a abertura da fase recursal.
6.3.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.4
A comprovação relativa à REGULARIDADE TRABALHISTA consistirá na
comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva
com efeitos de negativa, observadas as disposições dos Subitens 6.3.1 e 6.3.2, aplicáveis a
regularidade trabalhista;
6.5
A comprovação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá na apresentação
dos seguintes documentos:
6.5.1 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA OU CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsável (is)
técnico (s), da região a que estiverem vinculados.
a) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Mato Grosso do Sul, deverão
ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da
assinatura do CONTRATO;
6.5.2 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação,
por meio da apresentação de:
a) Quanto à capacitação técnico-profissional: mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do (s)
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responsável (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participarão
da execução da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica
e valor significativo da contratação.
a.1) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.
a.2) No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este
subitem poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n°
8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que a substituição seja aprovada pela Administração.
6.5.3 Declaração da licitante que recebeu todos os documentos relacionados a este
EDITAL, firmada pelo seu representante legal e, quando exigido, de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações do objeto desta licitação;
6.5.4 Declaração formal da empresa licitante de que tem em disponibilidade todo o
equipamento, instalações e pessoal técnico especializado, necessários e essenciais
para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive com a relação explícita
dos equipamentos mínimos necessários, sem necessidade de comprovação e
localização prévia;
6.5.5 Relação contendo a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos.
6.5.6 Atestado de Visita Técnica ou Declaração de Conhecimentos dos Serviços, na
forma estabelecida pelo Item 5 deste Edital.
6.5.6.1. A inexistência de Atestado de Visita ou a ausência da Declaração de
Conhecimento dos Serviços será causa para a inabilitação da licitante.
6.6
A comprovação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
consistirá na apresentação dos seguintes documentos:
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6.6.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com evidência de registro da Junta
Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, ou, publicação em Diário Oficial,
devidamente assinadas pelo seu titular ou representante legal e pelo Contador ou
Técnico Contábil, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação
da proposta, conforme os seguintes casos:
a) tratando-se de empresas constituídas há menos de 01 (um) ano, deverão
comprovar tal situação, mediante apresentação de tão somente do Balanço de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, relativa ao domicílio ou
sede da licitante, ou ainda, Declaração do Contador ou Técnico Contábil (com
firma reconhecida em cartório), assinada por profissional devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.
b) tratando-se de empresas constituídas há mais de 01 (um) ano, deverão
comprovar tal situação, mediante apresentação obrigatória: Termo de Abertura,
Balanço, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e Termo de
Encerramento, sob pena de desclassificação na ausência de qualquer um destes.
c) tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituração Contábil
Digital – ECD, consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, com
última regulamentação através da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013 e
alterações posteriores, poderão apresentar documentos extraídos do SISTEMA
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, ou ainda, através do site da
Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, na seguinte forma:
I.

Recibo de Entrega de Livro Digital;

II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital;
III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
IV. Requerimento de Autenticação de Livro Digital;
V. Termo de Autenticação da Junta Comercial, quando exigível.
d) tratando-se de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP),
deverão comprovar a boa situação financeira da empresa, mediante apresentação
obrigatória da DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E
FISCAIS (DEFIS), ou ainda, conforme o caso, na hipótese consubstanciada de
acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante, que opcionalmente
adota de escrituração contábil simplificada, facultado à apresentação da
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DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) do
último exercício social, devidamente acompanhada do “recibo de entrega”, junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei.
e) tratando-se de Microempreendedor Individual (MEI), deverá comprovar a boa
situação financeira da empresa, mediante apresentação obrigatória da
DECLARAÇÃO ANUAL DE FATURAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
(DASN – SIMEI), ou ainda, conforme o caso, na hipótese consubstanciada de
acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante, que opcionalmente
adota de escrituração contábil simplificada, facultado à apresentação da
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) do
último exercício social, devidamente acompanhada do “recibo de entrega”, junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei.
6.6.2 Demonstrativo dos seguintes índices econômico-financeiros, extraídos do
último Balanço Patrimonial originalmente registrado ou publicado em obediência a
legislação vigente, Demonstrações Contábeis e/ou Contrato Social apresentados pela
licitante, através dos índices contábeis, onde deverão obter os resultados adiante
especificados de: (art. 31, § 5º da Lei nº 8.666/1993)
•

Índice de Liquidez Geral (ILG);

•

Índice de Liquidez Corrente (ILC);

•

Índice de Endividamento Total (IET).
a) Apresentação do cálculo do ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG),
utilizando os dados do balanço patrimonial ou equivalente. O cálculo deverá ser
efetuado pela proponente segundo a fórmula abaixo, demonstrando possuir índice
igual ou maior que 1,00 ((um vírgula zero):

Onde:
ILG =
AC =
PC =
RLP =
ELP =

Índice de liquidez geral
Ativo circulante
Passivo circulante
Realizável à longo prazo
Exigível à longo prazo

b) Apresentação do cálculo do ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC),
utilizando os dados do balanço patrimonial ou equivalente. O cálculo deverá ser
efetuado pela proponente segundo a fórmula abaixo, demonstrando possuir índice
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igual ou maior que 1,00 ((um vírgula zero):

Onde:
ILC = Índice de liquidez corrente
AC = Ativo circulante
PC = Passivo circulante
c) Apresentação do cálculo do ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET),
utilizando os dados do balanço patrimonial ou equivalente. O cálculo deverá ser
efetuado pela proponente segundo a fórmula abaixo, demonstrando possuir índice
menor ou igual a 0,40 (zero vírgula quarenta):

Onde:
IET = Índice de endividamento total
ELP = Exigível à longo prazo
AT = Ativo total
d) Os índices deverão ser calculados com 02 (duas) casas decimais, arredondando-se
o valor para o décimo superior mais próximo, quando a terceira casa decimal,
esteja compreendida entre 5 e 9, e para o décimo inferior mais próximo, quando
esta for inferior a 5.
e) Para efeito de avaliação de boa situação financeira da licitante, os cálculos dos
índices econômico-financeiros, deverão irrevogavelmente serem apresentados
conforme demonstrações das fórmulas proporcionadas neste Edital, assinados
pelo responsável legal da empresa e por profissional contábil habilitado para tal,
com a indicação do seu nome e número de registro no Conselho Regional de
Contabilidade – CRC, bem como, declarando que se responsabilizam civil e
criminalmente pelas informações prestadas.
6.6.2.1 JUSTIFICATIVAS DOS ÍNDICES: (art. 31, § 5º, da Lei nº 8.666/1993)
• ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG): Medir a capacidade que a empresa
tem para pagar suas dívidas a curto e a longo prazo, fazendo uso dos recursos
disponíveis no ativo circulante e no realizável a longo prazo (capital circulante). É
desejável JUSTIFICATIVA que este índice seja igual ou superior a 1,00 i.e,
indicando que, para cada R$ 1,00 (um real) de dívida a curto prazo e a longo
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prazo exista no mínimo R$ 1,00 (um real) no ativo circulante mais realizações a
longo prazo.
• ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): Nos casos de solicitação de
financiamentos e também nos procedimentos licitatórios. É desejável que este
índice seja superior a 1,00, i.e, indicando que para cada R$ 1,00 (um real) de
dívida a curto prazo, exista no mínimo R$ 1,00 (um real) no ativo circulante.
• ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET): Conforme a própria
denominação, o índice indica a finalidade de conhecer o grau de endividamento
geral da licitante, em relação ao total do patrimônio líquido. Presume-se que,
empresa excessivamente endividada, terá dificuldades na obtenção de novos
recursos, sendo, portanto, desejável que seu índice não ultrapasse 40% de
endividamento, em relação ao patrimônio.
• ESCLARECIMENTOS: No cômputo geral, os índices de liquidez retratam a
situação financeira da empresa licitante, por ocasião do balanço patrimonial e
respectivas demonstrações de resultado do último exercício social, i.e, se é boa ou
mesmo satisfatória, se está crescendo, qual a tendência da liquidez corrente para o
próximo exercício, tomando-se como base apenas as variações dos últimos
balanços, etc.
6.6.2.2 As empresas que não atenderem às condições do subitem 6.6.2 do Edital,
deverão obrigatoriamente comprovar que detenha um capital social mínimo ou
patrimônio líquido, superior ou igual a 10% (dez por cento), relativo ao valor
estimado da contratação, respeitando a fração do que lhe couber caso vencedor,
devendo tal comprovação ser feita através de certidão expedida pela Junta
Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante; ato constitutivo ou estatuto em
vigor e última alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial; ou
ainda, Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social
(art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/1993.
6.6.3 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou liquidação
judicial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60
(sessenta) dias contados da data designada para a sessão pública de abertura e
recebimento dos envelopes, ressalvado o disposto no Subitem 3.2.3.1.
6.7
Declaração expressa da licitante, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição da República Federativa do Brasil, assinada pelo representante legal da empresa,
nos moldes do ANEXO IV deste EDITAL;
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6.8
Declaração expressa da Licitante, declarando para os devidos fins, sob as penalidades
cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, assinada pelo
representante legal da empresa, nos moldes do ANEXO V deste EDITAL;
6.9
Comprovante do Certificado de Inscrição Cadastral junto a Prefeitura, em plena
validade ou de que atendeu a todas às condições exigidas para o cadastramento dentro do
interstício legal, ou seja, até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data de apresentação das
propostas;
6.10 Serão consideradas INABILITADAS as licitantes que deixarem de apresentar a
documentação, solicitada ou apresentá-las com vícios.
6.11 O Envelope Nº 01 deverá ser opaco, lacrado, rubricado no fecho, contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA - PREVIM.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado)

7.
DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
7.1
O envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deverá ser
entregue à CPL, no dia hora e local indicados no preâmbulo deste EDITAL, devendo, os
trabalhos obedecerem a seguinte ordem:
7.2
Recebimento e conferência da documentação dos representantes legais das licitantes
com vistas ao seu credenciamento.
7.3
Abertura dos envelopes para verificação dos documentos de habilitação, os quais
ficarão à disposição das licitantes presentes, para exame;
7.3.1 Depois de conferida e apreciada a documentação, sempre que possível, serão
anunciadas as licitantes habilitadas e as inabilitadas na licitação.
7.3.2 Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, a CPL
suspenderá os trabalhos e divulgará o resultado da habilitação na imprensa oficial.
7.3.3 Devolução dos envelopes fechados as licitantes inabilitadas, contendo as
respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.
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7.4
As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope Documentação, ou apresentarem em desacordo com o estabelecido neste EDITAL
ou com irregularidades, exceto os documentos de regularidade fiscal para microempresas e
empresas de pequeno porte, serão INABILITADAS, não se admitindo complementação
posterior.
7.5
Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente EDITAL e seus Anexos.
7.6
Quando todos os licitantes forem inabilitados, a CPL, poderá fixar aos licitantes o
prazo de até 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação escoimadas das
causas que deram origem as suas inabilitações.

8.
DA PROPOSTA DE PREÇOS:
8.1
A proposta de preços deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa nos moldes
do ANEXO II do presente EDITAL, entregue em uma única via datilografada ou impressa
por processo eletrônico, encadernada, sem folhas soltas e com todas as folhas numeradas,
desde a primeira até a última, e ainda contendo os seguintes elementos:
8.1.1 A razão social da proponente, endereço completo, n° do CNPJ/MF, telefone e
fax atualizados, e endereço eletrônico, se houver, para facilitar possíveis contatos;
8.1.2 Número do processo administrativo e desta Tomada De Preços, assinatura do
representante legal da licitante em todas as vias devidamente identificadas;
8.1.3 Descrição do objeto desta licitação, prazo de execução da obra em dias
corridos, o valor total da proposta (em algarismo e por extenso), nome, data e
assinatura do seu representante legal;
8.1.4 A proposta de preço deverá ser expressa em moeda corrente nacional (R$),
com 02 (duas) casas decimais (0,00) e por extenso. Em caso de divergência entre os
expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá o em extenso;
8.1.5 Prazo de validade das propostas, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados da data da entrega da mesma. No caso de o prazo de validade ser
omitido na proposta ou de prazo inferior àquele estabelecido, a CPL considerará que
o mesmo será de 60 (sessenta) dias;
8.1.6 Indicação do banco, da agência e dos respectivos códigos e o número da conta
corrente para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento, bem
como o nome, qualificação (cargo ou função), dados pessoais (nacionalidade, estado
civil e profissão), número dos documentos pessoais (RG, CPF), endereço completo,
do responsável pela assinatura do contrato;

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM

8.1.7 Oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição
que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.2
A proposta de preços também deverá estar acompanhada ainda da seguinte
documentação, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO:
8.2.1 Planilha de preços e quantidades, devendo estar inclusa toda e qualquer
despesa necessária à execução do objeto, inclusive instalação do canteiro de serviço,
quando houver, limpeza final da obra, serviços topográficos e de laboratório,
sinalização, energia elétrica, consumo de combustível, materiais de expediente, mãode-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis sociais, impostos e
demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente na
execução dos serviços.
8.2.2 Cronograma físico- financeiro, conforme o modelo do ANEXO IX, detalhado
em parcelas mensais, contendo valores simples e acumulados, totalizados horizontal
e verticalmente, por etapas de serviços, ficando reservado a licitante o direito de
proceder às alterações que julgar convenientes no decorrer da execução da obra.
8.2.3 Demonstrativo da composição do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas),
detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual.
8.2.4. A empresa deverá apresentar em sua proposta as seguintes informações (Art.
7º, § 2º, inciso II, da Lei No 8666/93 e c/c Súmula TCU Nº 258):
8.2.4.1. Planilha de Quantidades e Preços, de acordo com o Anexo II (Proposta
de Preço) desta Tomada de Preços, incluindo todas as despesas inerentes aos
serviços, indicando os preços unitários, para todos os serviços relacionados na
referida planilha, os subtotais, preço total, bem como o detalhamento do BDI
(Bonificação de Despesas Indiretas) e o valor total da proposta, os quais
deverão, precedido da vírgula que segue a unidade centavos, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinadas por representante da empresa, com afixação de
carimbo do CNPJ, rubricada em todas as suas vias e deverá ser acompanhada do
Cronograma Físico Financeiro - Anexo IX e da Proposta de Preço - Anexo II;
8.2.4.1.1 A estimativa utilizada para nortear a presente licitação leva como
base o percentual de BDI de 25% (vinte e cinco por cento), alcançado após
estudo técnico, observando as particularidades da execução do objeto e as
faixas aceitáveis estabelecidas através do Acórdão n. 2622/2013 – Plenário do
Tribunal de Contas da União.
8.3
Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM

pleitos de acréscimos a qualquer título.
8.4
Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas
implica submissão a todas as condições estipuladas neste EDITAL e seus ANEXOS, sem
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo
deste EDITAL.
8.5
O ENVELOPE Nº 02 deverá ser opaco, lacrado e rubricado no fecho, contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA - PREVIM
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado)

9.
DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
9.1
O preço com a qual a licitante concorrerá no certame será o MENOR PREÇO
GLOBAL.
9.2
A abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, ocorrerá
após transcorrido o prazo recursal ou, após manifestação de desistência expressa de todos as
licitantes presentes da interposição de recurso.
9.3

A classificação das PROPOSTAS se dará por ordem crescente dos preços propostos.

9.4
Em caso de empate entre duas ou mais PROPOSTAS e depois de obedecido o § 2º do
art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato público,
para o qual todas as empresas licitantes serão convocadas.
9.5.
No certame será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
9.5.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (Dez
por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
9.5.2. Para efeito do disposto no subitem 8.5.1, ocorrendo empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
9.5.2.1.
A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual mais bem classificada poderá apresentar
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proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
9.5.2.2.
Não ocorrendo à contratação da Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, na forma do item 8.5.2.1,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do subitem 8.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
9.5.2.3.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.5.2, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta;
9.5.2.4.
Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem
8.5.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame;
9.5.2.5.
Os dispostos estabelecidos no subitem 8.5.2 e complementos
somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual;
9.6
Uma vez iniciada a abertura dos Envelopes Proposta, não serão permitidas quaisquer
retificações que possam influir no resultado final desta TOMADA DE PREÇOS, a CPL,
verificará a conformidade das mesmas com as exigências estabelecidas neste EDITAL, e
posterior rubrica, sendo desclassificadas as propostas que:
9.6.1 Que não atenderem às exigências essenciais deste EDITAL e de seus
ANEXOS, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento, ou;
9.6.2 Que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor
zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam
preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes, ou;
9.6.3 Propostas de valores superiores ao Custo Referencial estabelecido no item 2.2
deste Edital.
9.7
Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CPL, poderá fixar aos licitantes o
prazo de até 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas
que deram origem as suas desclassificações.
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9.8
É facultada à CPL ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta TOMADA DE
PREÇOS, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar
originariamente da documentação e das propostas.
9.9
A CPL publicará o julgamento das propostas na Imprensa Oficial do PREVIM, exceto
se presentes os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisão, quando a
comunicação será feita diretamente aos interessados e lavrada em ata.
9.10 A CPL, submeterá o resultado à apreciação do Diretor Executivo, para adjudicação e
homologação, para que o procedimento em epígrafe possa surtir efeitos legais;
9.11 A CPL, lavrará ATA circunstanciada, sobre os procedimentos retro descritos, a qual
deverá ser assinada pelos licitantes presentes e membros da Comissão, bem como assegurará
que todos os documentos e propostas pertinentes ao processo também sejam rubricados.

10.
DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:
10.1 Aos termos do presente EDITAL caberá impugnação, sem efeito suspensivo,
conforme preceitua o artigo 41 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que
poderá ser apresentada até o 5º (quinto) dia útil por qualquer cidadão e até o 2º (segundo) dia
útil por licitantes interessados, da data que antecede à abertura dos envelopes, devendo ser
protocolizada no Setor de Protocolo do PREVIM.
10.2 Decairá o direito de impugnar os termos deste ato convocatório, a licitante que não o
fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos
envelopes Documentação e Proposta, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaram,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
10.3

A impugnação deverá observar os seguintes requisitos:
9.3.1 Deverá ser protocolada no Setor de Protocolo do PREVIM.
10.3.2
Ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico e
devidamente fundamentadas;
10.3.3
Serem assinadas por representante legal da impugnante ou por
procurador devidamente habilitado, acompanhados de cópia autenticada do Contrato
Social, e no caso de procurador, também do Instrumento de Procuração devidamente
autenticado.

10.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
TOMADA DE PREÇOS, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
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11.
DOS RECURSOS:
11.1 As licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
11.1.1

Habilitação ou inabilitação do licitante;

11.1.2

Julgamento das propostas;

11.1.3

Anulação ou revogação da licitação.

11.2 Os recursos previstos nos subitens anteriores terão efeito suspensivo. O Diretor
Executivo, poderá, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir, aos
recursos interpostos nos demais casos, eficácia suspensiva.
11.3

O recurso deverá ser protocolado no Setor de Protocolo do PREVIM.

11.4

Os recursos devem observar os seguintes requisitos:
11.4.1
Serem datilografados ou impressos por qualquer processo eletrônico e
devidamente fundamentados;
11.4.2
Serem assinados por representante legal da recorrente ou por
procurador devidamente habilitado, acompanhados de cópia autenticada do Contrato
Social, e no caso de procurador, também do Instrumento de Procuração devidamente
autenticado.

11.5 Interposto recurso o mesmo será comunicado às demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.6 Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou
subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa.
11.7 É vedado a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se
de recursos meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções
administrativas cabíveis, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

12.
12.1

DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO:
A critério do Diretor Executivo, esta TOMADA DE PREÇOS poderá:
12.1.1
Ser anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
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12.1.2
Ser revogada, se for considerado inoportuna ou inconveniente ao
interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou
12.1.3
Ter a data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta
transferida, por conveniência do PREVIM.
12.2

Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PREÇOS:
12.2.1
A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não
gera a obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59
da Lei Federal n° 8.666/93;
12.2.2
A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvado,
ainda, o dispositivo citado no subitem anterior;
12.2.3
No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

12.3 As decisões relativas ao procedimento licitatório serão comunicadas diretamente às
licitantes mediante ofício ou lavradas em ata, principalmente quanto a: Pedido de
esclarecimentos, habilitação ou inabilitação da licitante, julgamento das propostas, resultado
de recurso porventura interposto e/ou resultado do julgamento da TOMADA DE PREÇOS.

13.
DO CONTRATO:
13.1 As obrigações decorrentes desta TOMADA DE PREÇOS consubstanciar-se-ão em
CONTRATO, a ser firmado entre o PREVIM e a LICITANTE VENCEDORA, com base
nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores conforme minuta
constante no ANEXO I.
13.2 A LICITANTE VENCEDORA será convocada a assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, após esgotados todos os prazos recursais, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº
8.666/93.
13.3 O prazo anteriormente mencionado, poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período
desde que seja feito de forma motivada durante o transcurso daquele prazo.
13.4 Se, dentro do prazo, a LICITANTE VENCEDORA não retirar o contrato ou não retirar
o instrumento equivalente, o PREVIM, convocará as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
colocada, inclusive quanto ao preço devidamente atualizado pelo critério previsto no
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EDITAL, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no
valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
13.5. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem 13.2 ou
havendo recusa em fazê-lo, fica facultado ao Diretor Executivo, desde que haja conveniência,
proceder à adjudicação às demais proponentes, observada a ordem de classificação das
propostas.
13.7. O prazo de vigência do CONTRATO será até 31/12/2020, as responsabilidades e
obrigações, bem como as demais condições constam do instrumento contratual e a ser
celebrado com a LICITANTE VENCEDORA, conforme MINUTA DO CONTRATO
(ANEXO I).
13.8.O prazo estimado para a execução das obras será de 2 (dois) meses, a partir da data de
emissão da Ordem de Início de Serviços, obedecido o cronograma anexo.
14.
DAS DESPESAS:
14.1 As despesas para o processamento e pagamento do objeto deste EDITAL, correrão por
conta da seguinte dotação orçamentária:
16001 – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA
09.122.0028.2.000 – Reforma da Sede do PREVIM;
44905100.103000 – Obras e Instalações.
14.2

E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.

15. DA FORMA DE PAGAMENTO:
15.1 Os pagamentos serão processados através de medições da obra ou de suas etapas
realizadas pela CONTRATADA e atestadas pela Fiscalização, mediante apresentação da
CONTRATADA ao Departamento Competente de Nota Fiscal para liquidação e pagamento,
mediante crédito em conta corrente da Licitante contratada, acompanhada dos seguintes
documentos:
15.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social – CND
(INSS), mediante a certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de
negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
15.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos,
ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma
da Lei;
15.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de
Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo
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órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na
forma da Lei;
15.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
15.1.5 A comprovação relativa à Regularidade Trabalhista consistirá na
apresentação da prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST – Tribunal
Superior do Trabalho;
15.2 Demais condições constam da Cláusula Décima Segunda da Minuta do Contrato –
Anexo I.

16.
DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR:
16.1 No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado da contratação poderá
ser aumentado ou suprimido, conforme o disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei
Federal nº 8.666/93.
16.2 A CONTRATADA fica obrigada, a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;
16.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

17.
DA PRORROGAÇÃO, DO REAJUSTE E REPACTUAÇÃO E DA
PARALISAÇÃO:
17.1 O instrumento contratual, poderá ser prorrogado mediante acordo entre as partes,
observada a legislação pertinente, e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas
nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações e
atualizações da Lei Federal nº 8.883/94.
17.2 Os preços propostos poderão ser reajustados de acordo com legislação vigente, através
de índices setoriais e a repactuação de preços.
17.3 A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito
de paralisar, a qualquer tempo, a execução da (s) obra (s), cientificando à CONTRATADA
tal decisão.
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18.
DAS PENALIDADES
18.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do CONTRATO, a CONTRATANTE,
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
18.1.1

Advertência;

18.1.2
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
18.1.3
Suspensão temporária do direito de participar de licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois)
anos;
18.1.4
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com o PREVIM
enquanto perdurarem 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 ressarcir a CONTRATANTE, pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.
18.2 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta
das penalidades mencionadas.
18.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA, ficará sujeita ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que
couber, às demais penalidade referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

19.
DA RESCISÃO CONTRATUAL:
19.1 A inexecução total ou parcial do CONTRATO, enseja a sua rescisão pela
CONTRATANTE, com as consequências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal nº
8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que alude o artigo 87 da mesma Lei;
19.2 Constituem motivos para rescisão os previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8666/93
e alterações posteriores.
19.3

Nos termos do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93, a rescisão contratual poderá ser:
19.3.1
Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.663/93;
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19.3.2
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da CONTRATADA, reduzida a termo, desde que haja conveniência
da CONTRATANTE;
19.3.3

Judicial, nos termos da legislação;

19.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei
Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
19.4.1
rescisão;

Pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da

19.4.2

Pagamento do custo da desmobilização.

20.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
20.1 A CPL, dirimirá as dúvidas que suscite nesta TOMADA DE PREÇOS, desde que
arguidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para à abertura dos
envelopes, endereçando ao seu Presidente, no endereço do preâmbulo deste EDITAL, no
horário compreendido entre 8:00hrs às 12:00hrs, de segunda-feira à sexta-feira.
20.2 Será dado conhecimento aos interessados do teor das respostas às consultas
formuladas formalmente, através de expediente circular ou por publicação em imprensa
oficial.
20.3 Será desconsiderada consulta e esclarecimento, formulados à Comissão Permanente
de Licitações, de que trata o subitem anterior, se realizada de maneira verbal, ou através de
Fac-símile ou outro meio eletrônico.
20.4 Os casos omissos decorrentes da execução do objeto deste EDITAL serão resolvidos,
de acordo com a legislação pertinente, por despacho fundamentado do PREVIM.
20.5 A aceitação da Proposta Vencedora pelo PREVIM obriga a sua Proponente à execução
integral do objeto desta Licitação, nas condições propostas, não lhe cabendo direito a
qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua
proposta, em virtude de seus próprios erros ou omissões.
20.6 As Licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas,
não cabendo responsabilidade por tais custos a outrem, quaisquer que sejam os procedimentos
seguidos nesta licitação ou os seus resultados.
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20.7 De qualquer ato praticado pela Comissão Permanente de Licitações, as interessadas
poderão valer-se do disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal nº
8.883/94.
20.8 Os itens e subitens das disposições da minuta do CONTRATO (ANEXO I), poderão
ser ordenados de forma diferente, sem que isto importe em alteração das referidas
disposições, bem como poderão ser corrigidos eventuais erros materiais, remissivos, desde
que isto não implique em qualquer mudança do regime jurídico do CONTRATO, tal como
estabelecido neste EDITAL.
20.9 De igual modo, poderão ser incluídas cláusulas adicionais no CONTRATO, além das
previstas na minuta do CONTRATO (ANEXO I) deste EDITAL, desde que tais cláusulas
não importem em alteração do regime jurídico do CONTRATO.
20.10 Na contagem dos prazos a que alude este EDITAL, excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
20.11 A participação nesta licitação será considerada como evidência de que a licitante
examinou completamente este EDITAL e aceitou integralmente suas normas, e que obteve da
Municipalidade, através da sua Comissão Permanente de Licitações, as informações que
solicitou.

21.
DO FORO:
21.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Paranaíba - Estado de Mato Grosso do Sul, para
dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

22.
DOS ANEXOS:
22.1 São complementos e fazem parte integrante desta TOMADA DE PREÇOS,
independentemente de transcrição os seguintes anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO;
MODELO DE PROPOSTA;
MODELO DA PROCURAÇÃO PARTICULAR;
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º
DA CF/88;
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES;
PROJETO BÁSICO;
MEMORIAL DESCRITIVO;
PLANILHA DO ORÇAMENTO;
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ANEXO IX
ANEXO X

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
MODELO E ORIENTAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE BDI.

Paranaíba-MS, 31 de agosto de 2020.

Vanila Garcia Belo
Presidente da CPL
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° __/2020.

“CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE EXECUÇÃO DE
XXXXXXX, QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE PARANAIBA – PREVIM, ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA,
<NOME>.”

Pela presente CONTRATAÇÃO PÚBLICA, que fazem entre si, de um lado o INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAIBA –
PREVIM - Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n. º 04.925.862/0001-86, com sede
administrativa localizada na Rua Otto Lemos Fleury, nº 225, Santa Mônica, nesta cidade de
Paranaíba-MS, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo, o Senhor, MARCELO
ALVES DE FREITAS, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Cédula de
Identidade RG. nº 417795-SSP/MS e do CPF nº 420.970.101-72, residente e domiciliado à
Rua Eric Tinareli, nº 16, Santa Monica, nesta cidade de Paranaíba-MS, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa, XXX, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00, estabelecida na Rua 000, n° 000, bairro, na cidade de
XXX-XX, neste ato representada pelo seu proprietário, o Senhor XXX, nacionalidade, estado
civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº 00000-SSP/00, e do CPF sob nº
000.000.000/00, residente e domiciliado à Rua 000, nº 000, bairro, na cidade de Município MS, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente CONTRATO,
mediante as cláusulas e condições a seguir:

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO é firmado em decorrência da
homologação do Diretor Executivo, exarada em despacho constante no PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 005/2020, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº
001/2020, nos termos do Art. 22, § 2º da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com
nova redação dada pela Lei Federal nº 8.883 de 08 de junho de 1994.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Aplica-se a este instrumento contratual as disposições
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações e atualizações da Lei
Federal nº 8.883 de 08 de junho de 1994, em especial para dirimir os casos omissos e a
integral execução do presente CONTRATO.
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo
pertinente para execução da obra de reforma da Sede do PREVIM.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS: São partes integrantes
deste CONTRATO, os documentos a seguir discriminados, cujo inteiro teor as partes
declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua transcrição ou anexação:
I.
Ato Convocatório – EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 e seus
ANEXOS, os Documentos de Habilitação, a Proposta de Preços e Cronograma Físico
Financeiro da CONTRATADA e demais elementos integrantes do EDITAL;
II.
Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a este CONTRATO, definirem a sua extensão, e desta forma, regerem a
execução adequada do CONTRATO ora celebrado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste
CONTRATO será executado sob a forma de execução indireta, conforme dispõe inciso VIII,
do artigo 6º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: A
responsabilidade
técnica na execução da obra, caberá ao Engenheiro, senhor XXXXXXXXXX, portador da
Carteira Profissional nº XXX, expedida pelo XXX.

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E DAS MEDIÇÕES: A
CONTRATANTE efetuará as medições e exercerá a fiscalização da obra através do(a)
Engenheiro(a), o(a) senhor(a), XXXXXX, portador da Carteira Profissional nº XXX,
expedida pelo XXXX, sem reduzir, nem excluir a responsabilidade da CONTRATADA.
I.
Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste CONTRATO, no EDITAL, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se
relacione direta ou indiretamente com o objeto deste CONTRATO em questão e seus
complementos.
II.
A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, não
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
sendo que, na sua ocorrência, não deverá implicar corresponsabilidade do Poder Público ou
de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte deles.
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III.

Compete especificamente à fiscalização:
a)
Indicar à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início da
obra, no prazo de 02 (dois) dias a contar da assinatura deste CONTRATO;
b)
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do estabelecido na
Cláusula Oitava deste CONTRATO;
c)
Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis;
d)
Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e
estipular o prazo para sua retirada da obra;
e)
Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não
correspondam tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
f)
Decidir quanto a aceitação de material “similar” ao especificado, sempre que
ocorrer motivo de força maior ou caso fortuito;
g)
Garantir que no “Livro Diário de Ocorrências da Obra”, no qual serão feitas as
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais,
mão-de-obra, etc..., como também reclamações, advertências e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma das partes, rubricando
em todas as vias.

III.
As medições serão elaboradas pelo Engenheiro e referendadas pelo Secretário
Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
a)
A medição será na totalidade dos serviços executados no período em dias
corridos, conforme especificado no cronograma físico-financeiro da obra.
b)
A aprovação da medição se dará com o certifico do Secretário Municipal de
Obras, Urbanismo e Habitação, no verso da fatura devidamente assinada e datada.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: Quando a executados os
serviços, o seu objeto será recebido:
I.
Provisoriamente, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas
partes que será precedida da efetuação da medição;
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II.
Definitivamente, mediante Termo de Recebimento em Definitivo, assinado pelas
partes após o decurso do prazo de observação, somente se efetivará após terem sido
examinados e julgados em perfeitas condições técnicas.
III.
O Termo de Recebimento Definitivo não eximirá a adjudicada das obrigações
definidas no artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, bem como nos artigos 69 da Lei Federal
nº 8.666/93 e § 2° do artigo 73° da mesma Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
Constituem responsabilidades da CONTRATANTE, além das demais previstas para o objeto
deste CONTRATO ou dele decorrentes:
I.
Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao Objeto, que sejam
solicitadas pelos proprietários ou empregados da CONTRATADA;
II.
Rejeitar a execução parcial ou total da obra objeto deste CONTRATO, por terceiros
sem autorização;
III.

Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

IV.
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas na execução do objeto deste CONTRATO;
V.
Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
VI.
Fiscalizar a execução do objeto deste CONTRATO, podendo intervir durante a sua
execução, para fins de ajustes ou sua suspensão.
CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
Constituem responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas para o objeto
deste CONTRATO ou dele decorrentes:
I.
Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará,
cumprindo com os prazos previstos em seu cronograma físico-financeiro e na sua proposta de
preços, arcando com o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra, pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da
execução destes serviços, causados a CONTRATANTE ou a terceiros.
II.
Utilizar exclusivamente mão de obra habilitada à execução dos serviços objeto deste
CONTRATO;
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III.
Cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene do trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou
por qualquer motivo permanecerem na obra.
IV.
Providenciar às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e provas de
materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos necessários para que a
obra seja entregue em perfeitas condições.
V.
Providenciar às suas custas, o fornecimento das placas indicativas da obra e de registro
histórico, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE, bem como a aprovação pelos
poderes competentes ou companhias concessionárias, para que a obra seja entregue em
perfeitas condições;
VI.
Facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas pela
CONTRATANTE,
VII. Fornecer sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, durante a vigência contratual
para apoio à fiscalização: mão de obra especializada para controle tecnológico, topográfico e
geométrico das obras.
VIII. Concomitantemente ao Recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a
CONTRATADA, deverá providenciar o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) do responsável técnico pela obra no CREA ou CAU, e encaminhar à
CONTRATANTE, para que seja anexada ao processo;
IX.
Manter no local da obra um “Livro Diário de Ocorrências da Obra”, no qual serão
feitas as anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais,
mão-de-obra, etc..., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado
pela fiscalização e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficará em poder da
CONTRATANTE após a conclusão das obras e serviços;
X.
Assegurar que as Normas, Manuais, Instruções e Especificações vigentes da ABNT e
da CONTRATANTE, sejam obedecidas. Qualquer alteração na sistemática por elas
estabelecidas com a respectiva justificativa será primeiramente submetida à consideração da
CONTRATANTE, a quem caberá decidir a orientação a ser adotada;
XI.

Cumprir com todos os prazos e condições estabelecidos neste CONTRATO;

XII. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração
de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a CONTRATANTE;
XIII. Cumprir todas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
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XIV. Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes deste
CONTRATO, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou
outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia e expressa da CONTRATANTE, sob
pena de rescisão unilateral do CONTRATO;
XV. Manter durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Ato Convocatório.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES, SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS:
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas para o objeto deste
CONTRATO ou dele decorrentes:
I.
Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que seus empregados não manterão vínculo empregatício com a
CONTRATANTE;
II.
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependências da CONTRATANTE;
III.
Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas a este CONTRATO, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
IV.
Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste
CONTRATO.
V.
A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nas
condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DESPESAS: As despesas para o processamento e
pagamento do objeto deste CONTRATO, correrão à conta do seguinte Programa de
Trabalho:
16001 – Instituto de Previdencia dos Servidores do Município de Paranaiba
09.122.0028.2.000 – Reforma da Sede do PREVIM
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44905100.103000 – Obras e Instalações.
11.1

E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO, PRORROGAÇÃO, DA
PARALISAÇÃO, DO REAJUSTE E REPACTUAÇÃO: O prazo de vigência deste
CONTRATO será até 31/12/2020 a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado
mediante acordo entre as partes, observada a legislação pertinente e a necessidade da
prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei
Federal nº 8.666/93.
I.
O prazo estimado para a execução das obras será de 2 (dois) meses, a partir da data de
emissão da Ordem de Início de Serviços, obedecido o cronograma físico-financeiro definido.
II.
A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito
de paralisar, a qualquer tempo, a execução da (s) obra (s), cientificando à CONTRATADA
tal decisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O valor total para a presente contratação é de R$ ___________ (_______________ reais).
I.
Os pagamentos serão processados através de medições da obra ou de suas etapas
realizadas pela CONTRATADA e atestadas pela Fiscalização, mediante apresentação da
CONTRATADA ao Departamento Competente de Nota Fiscal ou Fatura, para liquidação e
pagamento, operacionalizando-se por meio do pagamento via transferência bancária da conta
corrente da CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, acompanhada dos seguintes
documentos:
a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social – CND
(INSS), mediante a certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de
negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma
da Lei;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos,
ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma
da Lei;
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d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
e) A comprovação relativa à Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação da
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão
Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho;.
f)
A Nota Fiscal ou Fatura não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas e deverá ser apresentada em 3 (três) vias, constando o número da licitação
e do contrato firmado com a CONTRATANTE.
g)
É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da
estipulada neste CONTRATO, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou
mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste
CONTRATO e indenização pelos danos decorrentes..
II.
Para fins de liberação e pagamento da 1ª (primeira) Nota Fiscal ou Fatura, a mesma
deverá ser acompanhada pela Matrícula da Obra (CEI) junto ao INSS, onde deverá constar no
campo “identificação” na Ficha Cadastral do INSS (FCEI) o nome do Instituto de Previdencia
dos Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM.
III.
O pagamento de cada medição, somente será efetuado após a comprovação pela
CONTRATADA de que se encontra em dia com suas obrigações com:
III.1. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social – CND
(INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa,
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
III.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos,
ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma
da Lei;
III.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de
Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo
órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na
forma da Lei;
III.4. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
III.5. A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
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mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST – Tribunal Superior do
Trabalho.
IV.
O pagamento da última medição estará condicionado obrigatoriamente a apresentação
da Certidão Negativa de Débito (CND) da obra, junto ao INSS.
V.
A CONTRATANTE quando for o caso, efetuará a retenção na fonte dos tributos e
contribuições sobre todos os pagamentos efetuados à CONTRATADA.
VI.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, for constatado que a execução da obra não obedeceu a todos os detalhes
construtivos constantes do Projeto Básico, Memorial Descritivo e Orçamento Base da
CONTRATANTE, bem como ao Cronograma Físico-Financeiro da CONTRATADA.
VII. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste CONTRATO;
VIII. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito ao
reajustamento de preços, atualização monetária, ou aplicação de penalidade a
CONTRATANTE.
IX.
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I =, Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR:
No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado da nota de empenho poderá ser
aumentado ou suprimido até os limites previstos na Lei Federal nº 8.666/93.
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I.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;
II.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução total ou
parcial do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE, poderá garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo de
15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
III.
Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
IV.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem 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 ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
VI.
Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta
das penalidades mencionadas.
VII. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA, ficará sujeita ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que
couber, às demais penalidade referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A inexecução total
ou parcial deste CONTRATO, enseja a sua rescisão pela CONTRATANTE, com as
consequências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da
aplicação das penalidades a que alude o artigo 87 da mesma Lei;
I.
Constituem motivos para rescisão os previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8666/93
e alterações posteriores.
II.

Nos termos do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93, a rescisão contratual poderá ser:
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a)
Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.663/93;
b)
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da CONTRATADA, reduzida a termo, desde que haja conveniência
da CONTRATANTE;
c)

Judicial, nos termos da legislação;

III.
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei
Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos
devidos pela execução deste CONTRATO até a data da rescisão;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO: A publicação do
presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do PREVIM, ficará a cargo da
CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA NOVAÇÃO: A não utilização, por qualquer das
partes, dos direitos a elas assegurados neste CONTRATO e na Lei em geral e a não aplicação
de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não devendo,
portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras
sendo que todos os recursos postos à disposição da CONTRATANTE serão considerados
como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de
Paranaíba – Estado de Mato Grosso do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, o qual fica desde já eleito pelos outorgados como domicílio, para
que neles exercitem e cumpram todos os direitos e obrigações decorrentes do presente
instrumento contratual. Em qualquer procedimento judicial que a CONTRATANTE ou a
CONTRATADA, derem causa, correrão por sua conta, além do principal, todos os custos e
despesas oriundas desta medida e ainda os honorários advocatícios, mesmo em caso de
purgação de mora.
E por estarem as partes contratantes de pleno acordo quanto ao que ficou exarado neste
instrumento, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02
(duas) testemunhas.

Paranaíba-MS,

de

de 2020.
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_________________________________
MARCELO ALVES DE FREITAS
DIRETOR EXECUTIVO

_________________
CONTRATADO

Testemunhas:

1-

2–
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e apresentada no envelope de proposta
de preços).
PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE
PREÇOS

MODALIDADE
TOMADA DE
PREÇOS

PROPONENTE:
CNPJ/MF Nº:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE Nº:

ITEM
Nº 1

TOMADA DE
PREÇOS Nº
001/2020

PROCESSO
LICITATÓRIO
Nº 005/2020

FAX Nº:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução da obra de reforma da
Sede do PREVIM
VALOR GLOBAL R$
(

TIPO:
MENOR PREÇO
GLOBAL

E-MAIL:
UNID.

QUANT.

PRAZO

Serviços

1

04 meses

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL

)

1.
Os preços ofertados têm como referência o mês de ____/2020, para pagamento de acordo com as
condições fixadas no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020, mantendo-se os preços fixos e
irreajustáveis.
2.
No preço ofertado estão computados todos os custos básicos incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente sobre o objeto deste edital de Tomada de Preços, inclusive tributos, contribuições incidentes,
impostos, encargos sociais, fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
deste edital de Tomada de Preços.
3
O Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes
“PROPOSTA”.
Dados do responsável pela assinatura do contrato:
Nome,
Qualificação (cargo ou função),
Dados pessoais (nacionalidade, estado civil e profissão),
Número dos documentos pessoais (RG, CPF),
Endereço completo.
Local, data, razão social da licitante, nome do representante legal e assinatura.
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ANEXO III - MODELO DA PROCURAÇÃO PARTICULAR
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e com firma
reconhecida e apresentada fora dos envelopes de propostas e documentação).

PROCURAÇÃO PARTICULAR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.

OUTORGANTE:

(nome, endereço, razão social, etc.)

OUTORGADO:

(nome e qualificação do representante)

OBJETO:

Representar a OUTORGANTE perante o INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
PARANAÍBA - PREVIM NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.

PODERES:

Para pronunciar-se em nome da <NOME DA EMPRESA>, bem como
assinar as respectivas atas, assinar contratos, registrar ocorrências, formular
impugnações, interpor recursos, desistir de recursos, e praticar todos os
demais atos inerentes a Sessão Pública do Certame.

Local, data, razão social da licitante, nome e assinatura do representante legal.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e apresentada dentro
do envelope documentação).

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.

Declaro que não há no quadro de pessoal desta Empresa, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal e art. 27, V,
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redação da Lei n° 9.854, de 27
de Outubro de 1.999.

Local, data, razão social da licitante, nome e assinatura do representante legal.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e apresentada dentro
do envelope documentação).

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.

(Nome da Empresa), CNPJ nº XXXXXXXXXXX, declara para os
devidos fins, que se compromete em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a
existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no §
2º, do artigo 32, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, devidamente assinada pelo
representante legal da empresa participante, relativa à TOMADA DE PREÇOS N°
001/2020.

Local, data, razão social da licitante, nome e assinatura do representante legal.
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ANEXO X – COMPOSIÇÃO DE BDI
MODELO E ORIENTAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE BDI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.

(a ser anexada ao Envelope nº 2 – Proposta de Preço)
Conforme exigência do procedimento da licitação, apresentamos a composição dos nossos
preços, demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificações e impostos incidentes
sobre os mesmos.
Composição do BDI nos termos do Acórdão nº 2622/2013 do TCU
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COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
Garantia (G)
Risco (R.)
Despesas financeiras (DF)
Administração Central (AC)
Lucro (L)
Tributos (T)
taxa de BDI (%) adotada

BDI= [(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]-1
1-T
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