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 E D I T A L 
PROCESSO Nº. 003/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 
 
 
O PODE EXECUTIVO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, com sede na Rua 
– Jerônimo Câmara, nº 50 – Centro - João Câmara/RN, Cep 59.550-000, 
Centro, João Câmara/RN, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.309.536/0001-03, 
através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, licitação na modalidade 
"TOMADA DE PREÇOS", do tipo Menor, em regime de empreitada por preço 
global, que tem como Objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO 
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, tudo de conformidade 
discriminação detalhada no Plano de Trabalho, devidamente aprovado, 
que integra este Instrumento independentemente de transcrição. 
 
O recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços dar – se - a 
no dia 07 de fevereiro de 2019 às 09h45min (Nove horas e quarenta e cinco 
minutos), na Sala de Licitações, situada na Rua – Jerônimo Câmara, nº 50 – 
Centro - João Câmara/RN, Cep 59.550-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 
08.309.536/0001-03. 
 
A presente licitação será regida pela Lei de Licitações e Contratos  
Administrativos nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão de Licitação no horário de 08h00min as 12h00min, na Rua - 
Jerônimo Câmara nº 50, Centro - João Câmara/RN, Cep: 59.550-000, o qual, 
poderá ser solicitado pelo seguinte e-mail:cpl_joaocamara@hotmail.com; 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO 
CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO 
MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, TUDO DE 
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. 
1.2 - Os serviços deverão ser executados em rigorosa observância aos 
Projetos, às Normas e especificações técnicas vigentes na Prefeitura Municipal 
de João Câmara/RN e ABNT, obedecendo às condições do Edital e da 
proposta vencedora. 
1.3 - Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
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Anexo I - Projetos Básicos, Planilhas de Orçamento Básico global,  
Especificações Técnicas das Obras; 
Anexo II – Termo de Credenciamento;  
Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 
Anexo IV - Modelo de Declaração nos termos do Inciso XXXVII, do artigo 
7º da Constituição Federal; 
Anexo V – Modelo de Carta Proposta de Preços; 
Anexo VI – Modelo de declaração de recebimento de documentos; 
Anexo VII – Declaração de ME e EPP; 
Anexo VIII – Declaração de visita ao local da Obra; 
Anexo IX – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
Anexo X – Minuta do Contrato. 
 
2 - DO CAPITAL SOCIAL: 
2.1 - A empresa licitante deverá apresentar comprovação de capital social 
integralizado no mínimo de R$ 25.802,08 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS 
E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), na data de apresentação dos envelopes 
de Habilitação e Proposta de Preços. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
3.1 - Poderão participar desta licitação todas as empresas, devidamente 
registradas no CREA, desde que as mesmas satisfaçam as condições 
estabelecidas neste Edital. 
3.2 A empresa devidamente cadastrada, no cadastro de fornecedores na 
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, devendo se cadastrar até 03 (três) 
dias úteis anteriores a data marcada para recebimento dos envelopes de 
Habilitação e Propostas. 
3.3 Os licitantes poderão ser representados através de seus prepostos por 
carta de credenciamento ou instrumento procuratório. Quando o Representante 
do licitante não fizer jus ao uso da razão social, deverá apresentar, para fins de 
participação no certame, procuração fornecida pelo sócio ou diretor da 
empresa, credenciando o como representante no processo. O credenciado 
deverá comprovar a legitimidade da credencial, demonstrando que a mesma foi 
fornecida por quem tinha poderes para tanto. 
3.4 - Empresas cadastradas na Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, e 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 
3.5 - Não serão admitidas na licitação empresas reunidas em consórcio. 
 
4 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
4.1 Os envelopes com Documentos de Habilitação (01) e Proposta de Preços 
(02), deverão ser apresentadas em 01 (uma) via em invólucros distintos 
fechados e lacrados. 
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4.2 Todos os documentos e elementos contidos nos ENVELOPE 01 e 
ENVELOPE 02, deverão ser apresentados, perfeitamente legíveis, ordenados, 
numerados e rubricados pelo representante legal do licitante ou seu 
procurador, sem emendas, rasuras ou repetições, encadernados de forma a 
não conterem folhas soltas. 
4.3 - Os envelopes serão apresentados fechados e lacrados, e deverão conter 
na parte externa as seguintes indicações: 
 
 

a) - ENVELOPE 01-DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN 
LICITAÇÃO Nº. 001/2019 -TOMADA DE PREÇOS 
LICITANTE: (nome por extenso) 

 
 

b) - ENVELOPE 02-PROPOSTA DE PREÇOS 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN 
LICITAÇÃO Nº. 001/2019 -TOMADA DE PREÇOS 
LICITANTE: (nome por extenso) 

 
 
4.4 O ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão conter em 
01(uma) via com os documentos abaixo relacionados: 
 
4.4.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de 
João Câmara do Estado do Rio Grande do Norte. 
 
4.4.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de três 
(3)meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a 
variação,ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna - IGP DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro 
indicador que o venha substituir, estabelecendo se que serão considerados 
aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 
 
1) - sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (sociedade anônima): 
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- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
e 
- publicados em Diário Oficial; e. 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante. 
2) - sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente- por fotocópia do Balanço e 
das Demonstrações Contábeis devidamente registrados na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante; 
3) - sociedades sujeitam ao regime estabelecido na Lei Complementar nº. 123, 
de 14 de dezembro de 2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte): 
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou 
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 
4) - sociedades sujeitam ao regime estabelecido na Lei Complementar nº. 123, 
de 14 de dezembro de 2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte) e Optantes pelo simples Nacional: 
- apresentam apenas comprovação que são Optantes do Simples Nacional. 
5) - sociedade criada no exercício em curso: 
- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado 
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
b) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
c) a comprovação da boa situação financeira da empresa será realizada 
objetivamente por meio do modelo STEPEHEN CHARLES KANITZ, adaptado 
para este certame, a seguir demonstrado: 
 
Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Corrente = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
Seca = Ativo Circulante - Estoques 
Passivo Circulante 
Endividamento Total = Capital de Terceiros Ativo Total 
d) concluídos os procedimentos previstos nas fórmulas acima, será qualificada 
a empresa que estiver solvente (FS maior ou igual a zero); até a segunda casa 
decimal após a vírgula com arredondamento, calculado como se segue: 
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FS = (X1+X2) - (X3+X4), onde: 
FS = Fator de Solvência 
X1 = Liquidez Geral x 1,65 
X2 = Liquidez Seca x 3,55 
X3 = Liquidez Corrente x 1,06 
X4 = Endividamento total x 0,33. 
 
e) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do 
domicílio ou da sede da pessoa jurídica ou de Execução Patrimonial, emitida 
nos últimos 30 (trinta) dias; 
f) Prova do capital social integralizado, mediante apresentação da Certidão 
Simplificada fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, emitida nos 
últimos 30 (trinta) dias; 
g) Garantia de Proposta, nas modalidades do item 12.5, deste Edital, no valor 
de R$ 2.580,20 (Dois mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos). 
 
4.4.3 - REGULARIDADE FISCAL: 
a) - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ. 
b) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de 
Seguro Social. 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido 
pela Caixa Econômica Federal. 
d) - Certidão Conjunta Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da União. 
e) - Certidão Negativa Débitos Trabalhistas. 
f) - Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante. 
g) - Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, do domicílio ou sede 
do licitante. 
Obs.: em estados onde se emitem a certidão estadual conjunta tem os itens “f” 
e“g”, substituídos por Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais e 
Dívida Ativa Estadual. 
h) - Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do 
licitante. 
4.4.4 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) - Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica no Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, compatível com o objeto 
contratual; 
b) - Capacidade técnica operacional: Um atestado de capacidade técnica, ou 
mais, em nome da empresa licitante, expedido (s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado (s) na entidade profissional 
competente, que comprove (m) ter a licitante executado serviço(s) 
compatível(is)em características com os itens citados na alínea seguinte; 
1) Cobertura de Edifício; 2) Piso de Edifício; 
c) - Capacidade técnica profissional: Comprovante fornecido pela licitante de 
que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos 
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envelopes,profissional de nível superior, um Engenheiro Civil, detentor de um 
(1), ou mais,Atestado de Responsabilidade Técnica, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, 
notadamente relativo(s)aos seguintes serviços: 
1) Cobertura de Edifício; 
2) Piso de Edifício; 
d) - A comprovação do vínculo empregatício dos profissionais com a licitante  
poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou de Registro 
em Ficha ou Livro de Empregados, devidamente autenticado pela Delegacia 
Regional do Trabalho, ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS),devendo, nas três últimas hipóteses, estar obrigatoriamente 
acompanhada do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 
e da última competência da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social – GFIP, a comprovação também pode ser realizada por 
meio de Anotação de Registro Técnico em nome do Engenheiro e da empresa 
devidamente expedida pelo CREA. 
e) - Declaração formal com Indicação do pessoal técnico adequado e 
disponível para realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 
f) - Declaração formal do concorrente de que recebeu todos os documentos 
necessários ao esclarecimento de sua participação no certame e de que tomou 
conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações 
objeto desta licitação; 
g) - Declaração formal do concorrente de que tomou conhecimento de todas as 
informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 
h) - Declaração formal de Inexistência de Trabalhador Menor, expedida pelo 
licitante; 
i) – Declaração de que vistoriou o local onde serão executados os 
serviços/obra,objeto da presente Tomada de Preços, inteirando se, portanto, de 
todas as informações e condições locais necessárias à sua perfeita e regular 
execução,no qual deverá esta assinada pelo Responsável Técnico da 
empresa. (A visita não é obrigatória, porém o interessado tem que apresentar 
declaração se responsabilizando pela execução de obra do presente edital de 
licitação, mesmo não fazendo a visita técnica). 
j) - Declaração da licitante credenciando os engenheiros e responsáveis 
técnicos pela execução do(s) serviços/obra objeto do presente Certame. 
4.5 - Os documentos deverão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por um dos 
membros da Comissão Permanente de Licitação/PMPF, 24 (vinte quatro) horas 
antes da abertura da proposta e documentação de habilitação, mediante 
apresentação dos documentos originais. Não será aceito qualquer protocolo 
em substituição aos documentos relacionados neste Edital, nem aqueles 
apresentados através de fax. 
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4.6 - A prova de regularidade fiscal da empresa domiciliar será feita com 
documentos relativos ao seu único estabelecimento, que na hipótese,coincidirá 
com a sede do licitante. 
4.7 - No caso do licitante ser empresa pluridomiciliar, e quando estabelecida 
neste município, a prova da regularidade fiscal será feita com documentos 
alusivos ao estabelecimento deste Município; se não tiver filial nesta Jurisdição, 
seráexigida a prova da regularidade relativa à sua sede, lugar do principal 
estabelecimento ou aquele livremente escolhido no seu ato constitutivo. 
4.8 - Para efeito de comprovação do item 4.4.4, alínea b, os profissionais 
citados deverão,observar suas atividades designadas para o exercício 
profissional e fazer parte do quadro Técnico da empresa. 
4.9 - Não serão aceitos atestados ou certidões, para comprovação do item 
4.4.4,alínea b, fornecidos pelo mesmo grupo empresarial do licitante. 
4.10 O ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter em 01 
(uma)via, com os documentos abaixo relacionados: 
a) - Carta Proposta de Preços, indicando expressamente o prazo de validade 
da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data de apresentação dos envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 
PROPOSTA DE PREÇOS; 
b) - Planilha de Orçamento, preenchendo os campos destinados aos preços 
unitários, em algarismo e por extenso, propostos para todos os itens e 
calculado os respectivos preços parciais e totais; 
c) - Planilha de Composição de Preços Unitários, para todos os itens das 
Planilhas de Orçamento de Serviços relacionados no anexo; 
d) - Composição das taxas de ENCARGOS SOCIAIS e BDI aplicados nos 
custos dos serviços da Planilha de Orçamento; 
e) - Cronograma Físico Financeiro de execução referente ao objeto licitado 
elaborado pela empresa, respeitando os desembolsos previstos pelo Órgão 
ordenador das despesas. 
4.11 - Na elaboração da proposta de preços, o licitante deverá observar as 
seguintes condições: 
a) - Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de 
Orçamento deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais 
como:materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, 
impostos/taxas,despesas administrativas, transportes, seguros e lucro; 
b) - As propostas das empresas deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, 
em moeda nacional corrente. 
4.12 - Toda documentação apresentada, que constitua trabalho técnico de 
engenharia ou arquitetura deverá conter, de conformidade com as 
determinações constantes do Artigo 14 da Lei 5.194/66, além da assinatura 
precedida do nome da firma que interessar, a menção explícita do título do 
profissional que subscrever e do número da carteira profissional 
correspondente. 
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4.13 - Para elaboração dos orçamentos a serem apresentados, os licitantes 
deverão seguir, rigorosamente, a Planilha de Quantitativos (os serviços e as 
respectivas quantidades), conforme modelo anexo. 
4.14 Sob pena de inabilitação, o Valor Máximo Total, para execução do objeto 
desta licitação, não poderá ser superior ao orçamento básico, anexo I, qual 
seja,R$ 258.020,83 (Duzentos e cinqüenta e oito mil, vinte reais e oitenta e três 
centavos), serão em conformidade com o cronograma de desembolso no Plano 
de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária: 
 
I – R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais), relativos ao presente 
exercício, correrão à conta de dotação alocada no orçamento do 
CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, 
publicada no DOU de nº 08, de 11 de janeiro de 2017, UG: 53203, assegurado 
pela nota de empenho nº 2017NE800354, vinculada ao Programa de Trabalho 
nº 1524420297K660024. PIRES: 135405, à conta de recursos oriundos do 
Tesouro Nacional. Fonte de Recursos: 0188000000, Natureza de Despesa: 
444042. 
 
II – R$ 8.020,83 (oito mil, vinte reais e oitenta e três centavos), relativos à 
contrapartida do CONVENENTE, consignados na Lei orçamentária nº 479, de 
09 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Rio Grande do Norte, que será depositado na conta bancária específica 
deste convênio, nos termos do art., 18 da Portaria Interministerial 
MP/MF/MTFC nº 424/2016. 
 
5 - DAS INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: 
5.1 - O licitante arcará com todos os custos associados com a elaboração e 
apresentação de sua Proposta e a Administração, em caso algum, será 
responsável ou sujeita a esses custos, independentemente do resultado do 
procedimento licitatório. 
5.2 - Qualquer dúvida de caráter técnico, formal ou legal na interpretação 
destes documentos de licitação será dirimida pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
5.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente 
serão atendidos quando solicitados por escrito até 05 (cinco) dias úteis 
consecutivos anteriores a abertura das propostas. 
5.4 - Analisando se esses pedidos, a Comissão Permanente de Licitação 
deverá esclarecê-lo e, acatando os, alterar ou adequar os elementos 
constantes dos documentos de licitação,comunicando sua decisão,também por 
escrito, aos demais licitantes. 
 
6 - DO PROCEDIMENTO: 
6.1 - No local, data e hora estabelecidos no ato convocatório, a Comissão 
receberá, de uma só vez, os Envelopes 01 e 02, referidos no item 4.3 deste 
Edital. 
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6.2 - Após ultrapassado o horário estabelecido para o recebimento dos 
envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem tampouco serão 
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos preliminares relativos à 
documentação ou propostas apresentadas. 
6.3 - Proceder se á abertura dos Envelopes N. º 01 - DOCUMENTO DE 
HABILITAÇÃO, na presença dos LICITANTES, cujo conteúdo será rubricado 
pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus 
representantes. 
6.4 - Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data 
e horário em que voltará a reunir se. 
6.5 - Ocorrendo à hipótese prevista no subitem anterior, todos os documentos 
já rubricados e os Envelopes N. º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS (os quais 
deverão ser rubricados externamente, por todos os participantes e pelos 
membros da Comissão), ficarão em poder da Comissão até que seja julgada a 
habilitação. 
6.6 - Será considerado inabilitado para efeito deste Edital, o licitante que deixar 
de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer dos documentos solicitados 
no item 4.4, ou apresentá-los com vícios ou defeitos. 
6.7 - Na data e hora previamente estabelecidas, desde que não seja possível, 
por ocasião da sessão inicial, consoante o disposto no subitem 6.4, a 
Comissão apresentará aos presentes o resultado do julgamento quanto à fase 
de habilitação,ou através de publicação na Imprensa Oficial do 
Município.Estado do Rio Grande do Norte. 
6.8 - Havendo recurso de qualquer licitante na fase de habilitação, a Comissão 
manterá em seu poder os Envelopes Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, até o 
julgamento dos recursos. 
6.9 - Não havendo qualquer recurso no prazo legal, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos, ou, ainda, havendo expressado desistência dos licitantes 
em recorrer da decisão sobre os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a 
Comissão procederá à abertura dos Envelopes Nº. 02 - PROPOSTA 
DEPREÇOS dos licitantes considerados habilitados, devendo o conteúdo dos 
mesmos ser rubricado pelos membros da Comissão e pelos LICITANTES 
presentes ou por seus representantes. 
6.10 - A Comissão devolverá os Envelopes N. º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
aos licitantes inabilitados, se não houver recurso ou, se houver, após a sua 
denegação. 
6.11 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de PROPOSTA, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
6.12 - Das reuniões de abertura dos Envelopes de Documentos de Habilitação 
e da Proposta de Preços serão lavradas atas, que mencionarão todas as 
propostas apresentadas, reclamações feitas ou recursos interpostos por 
qualquer dos licitantes e demais ocorrências que interessem ao julgamento da 
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licitação. As atas serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes. 
 
7 - DOS PRAZOS: 
7.1 - O prazo de vigência do contrato, objeto desta licitação, será de 06 (Seis) 
meses consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço e 
de execução das obras será de 180 (Cento e oitenta dias) meses consecutivos, 
contados,também, do recebimento da Ordem de Serviço, podendo haver 
prorrogação nos casos dos 1º, 2º e 3º, do art. 57, da Lei 8666/93 e suas 
alterações. As obras devem iniciar até 10 (dez) dias consecutivos após o 
recebimento da Ordem de Serviço, sob pena de aplicação de multas. 
7.2 - O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias consecutivos, contados a partir da data de entrega das propostas. 
7.3 - O licitante vencedor será convocado pela Prefeitura Municipal de João 
Câmara/RN para assinatura do respectivo Contrato, devendo aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da 
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sujeitando se, ainda, 
as sanções administrativas fixadas na Cláusula Décima Primeira do 
Instrumento Contratual. 
7.4 - O resumo/Extrato do contrato será publicado nos Diários Oficiais dos 
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte-FEMURN-DOM, às expensas do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados 
da assinatura do instrumento contratual. 
 
8 - DO JULGAMENTO: 
8.1 - A Comissão Permanente de Licitação rejeitará as propostas que 
apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos 
ou manifestamente inexeqüíveis, e que estejam elaboradas em desacordo com 
as exigências deste Edital, bem como as que contenham cotação para serviços 
não previstos ou em desacordo com o Projeto, ou ainda, que não contenham 
todos os itens das planilhas orçamentárias anexas. 
a) - Entende se por preço irrisório, simbólico ou inexeqüível aquele que esteja 
comprovadamente abaixo do custo real, na conformidade do que estabelece os 
Incisos I, II e o 1º, alínea "a" e "b", do Artigo 48, da Lei Nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 
b) - Entende se por preço excessivo aquele que esteja comprovadamente 
superior à cotação praticada pelo mercado. 
8.2 - As propostas consideradas adequadas aos termos do Edital serão 
verificadas pela Comissão Permanente de Licitação quanto aos erros 
aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão 
corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira: 
a) - Se existir discrepância entre os valores em algarismo e por extenso esses 
últimos prevalecerão; 
b) - Se existir discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá a 
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menos que, na opinião da Comissão Permanente de Licitação, exista um erro 
grosseiro e óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o valor 
total cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido; 
c) - Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor da soma de 
parcelas indicado na Proposta e o valor somado das mesmas 
parcelas,prevalecerá o último; e 
d) - Se existir discrepância entre a quantidade de serviços fornecida, planilha 
do orçamento básico, e a quantidade apresentada em planilha pela licitante, 
esta será corrigida e, deverá ser considerado aceito, salvo manifestação pelo 
licitante.Conseqüentemente, sua proposta será rejeitada. 
8.3 - O valor estabelecido na Carta Proposta será ajustado pela Comissão 
Permanente de Licitação de acordo com o procedimento acima para a correção 
de erros e, deverá ser considerado como aceito. Se o licitante não aceitar a 
correção do valor da Carta Proposta, esta será rejeitada. 
8.4 - Para fins de julgamento, o valor da proposta, passará a ser aquele 
encontrado após as correções, quer seja este para mais ou para menos do 
valor da Carta Proposta. 
8.5 - A Comissão Permanente de Licitação, dada a complexidade dos 
elementos deste objeto, poderá utilizar assessoramento técnico e específico na 
área de competência que se efetivará através de parecer que integrará o 
processo. 
8.6 - Não serão aceitas propostas de preços incompatíveis com aqueles 
praticados por Órgãos ou entidades da Administração Pública, precedidos de 
ampla pesquisa de mercado. 
8.7 - Atendidas as condições fixadas neste Edital, será considerado vencedor, 
o licitante cuja proposta resultar no Menor Preço Total, observando se que 
serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários acima 
dos respectivos valores unitários constantes da Planilha Estimativa de Custo, 
parte integrante deste Edital; 
8.8 - Verificada absoluta igualdade de condições, ou seja, empate entre duas 
ou mais propostas, e após obedecido ao disposto no 2º, do art. 3º, da 
Lei8.666/93, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em, ato 
público,para o qual todos os licitantes serão convocados. 
 . 
9 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 
9.1 Após a classificação da empresa vencedora, a Comissão Permanente de 
Licitação divulgará o resultado na Imprensa Oficial e encaminhará o relatório 
circunstanciado propondo a homologação do objeto licitado à empresa 
vencedora, pelo Prefeito Municipal de João Câmara/RN, nas condições 
propostas pela firma e cláusulas do Edital. 
 
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
10.1 - Nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das 
propostas, revogação ou anulação desta licitação, caberá recurso 
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administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do Art. 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
10.2 - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão 
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias. 
10.3 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 
05(cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 
05(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 
10.4 - Somente serão conhecidos os recursos devidamente fundamentados, 
que estiverem dentro do prazo estabelecido no item 10.1. 
10.5 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração 
se inicia ou ocorre sem que os autos do processo estejam com vista 
franqueada ao interessado. 
 
11 - DO CONTRATO: 
11.1 - O contrato será firmado entre a Prefeitura Municipal de João 
Câmara/RN, e a firma vencedora da licitação, o qual consignará os direitos e 
obrigações das partes e instrumento que faz parte integrante e complementar 
deste Edital, independente de transcrição. 
11.2 - O licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, no prazo 
estabelecido no item 7.3 deste Edital, contados do recebimento da convocação. 
1.3 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando se às penalidades legalmente estabelecidas. 
11.4 - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo 
de contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 
11.5 - Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das 
propostas, sem a comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados 
dos compromissos assumidos. 
11.6 - As alterações contratuais serão processadas mediante Termo 
Aditivo,devidamente justificadas e autorizadas pelo Prefeito Municipal de João 
Câmara/RN. 
11.7 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
11.8 - O licitante que vier a ser contratado deverá apresentar na Prefeitura 
Municipal de João Câmara/RN, no prazo de até 10 (dez) dias após o 
recebimento da Ordem de Serviço, a seguinte documentação: 
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a) - Prova do registro do contrato junto ao CREA do Estado do Rio Grande do 
Norte, bem como cópia da devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART); 
b) - Prova de afixação, no local determinado pela fiscalização, de placa alusiva 
aos serviços contratados, confeccionada com observância do modelo e 
dimensões fornecidas pela Prefeitura Municipal de João Câmara/RN; 
c) - Prova de afixação de placa da empresa indicando o responsável técnico; 
d) - Livro de ocorrências assinado pela fiscalização; 
e) - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do 
domicílio ou da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, emitida 
nos últimos 30 (trinta) dias; 
f) - Matrícula CEI da obra; 
g) - Certidão negativa de regularidade perante o INSS, FGTS e Justiça do 
Trabalho; 
h) - Caso o Licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, optante 
do simples, apresentar comprovação da opção conforme a Lei 9.317 de 05 de 
dezembro de 1996. 
11.9 - A execução dos serviços, ora licitados, sob regime de empreitada por 
preço unitário deverá obedecer às normas e especificações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as constantes deste Edital. 
11.10 - Qualquer sub-contratação deverá ser justificada e submetida à 
aprovação da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN. A sub-contratação não 
altera as obrigações da contratada. 
11.11 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, nos 
termos do art. 57, 1º e 2º, o cronograma poderá ser prorrogado por igual 
período. 
 
12 - DAS GARANTIAS: 
12.1 - A Garantia de Execução será de 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato. 
12.2 - No prazo estabelecido para a assinatura do Contrato, o licitante 
vencedor deverá oferecer uma Garantia de Execução no valor de 5% (cinco por 
cento) da importância total do contrato, em dinheiro, seguro garantia ou fiança 
bancária. 
12.3 - A garantia a que se refere o item 12.1 somente será restituída após a 
emissão do Certificado de Aceitação Definitiva das Obras. Ocorrendo rescisão 
motivada pela CONTRATADA, a caução não será restituída e constituirá 
receitada Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, que aplicará nos serviços 
objeto deste Edital. 
12.4 - Ocorrendo elevação do valor contratual, por aditivo, a CONTRATADA 
obrigar se á a prestar a garantia nas mesmas condições acima referidas. 
12.5 - Garantia de Proposta: 
12.5.1 - A licitante deverá oferecer como parte de sua proposta, Garantia de 
Proposta no valor estipulado no item 4.4.2 alínea "g" do Edital, nas seguintes 
modalidades: caução em dinheiro, seguro garantia, fiança bancária. 
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12.5.2 - Toda proposta desacompanhada de uma Garantia de Proposta 
aceitável pela contratante será rejeitada; 
12.5.3 - A Garantia de Proposta será devolvida às licitantes após a publicação 
do resultado da vencedora desta licitação na Imprensa Oficial, 
12.5.4 - A Garantia de Proposta não será restituída e constituirá receita da 
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, que aplicará nos serviços objeto 
deste Edital, se o licitante retirar sua proposta durante o período de validade da 
mesma, ou se no caso do licitante vencedor, dentro do limite do tempo 
especificado não assinar o Contrato. 
 
13 - DO PAGAMENTO: 
13.1 - O pagamento dos serviços será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, seguintes à apresentação da solicitação da CONTRATADA e 
após a submissão dos seguintes documentos: 
a) - Carta de encaminhamento solicitando o pagamento; 
b) - Nota Fiscal da CONTRATADA, contendo descrição do objeto da licitação e 
valor total, mencionando ainda, obrigatoriamente, o número da licitação e do 
contrato; 
c) - Boletim de medição, contendo os serviços executados, conforme modelos 
apresentados nas Planilhas Orçamentárias; 
d) - Livro de ocorrência assinado pela fiscalização; 
e) - Guia de recolhimento atual das contribuições com o INSS e FGTS, 
relativas a obra; 
f) - Cópia do protocolo de entrega da GFIP; 
g) - Alvará para licenciamento junto à Prefeitura do Município, local das 
obras/serviços, referente ao objeto licitado; 
h) - Comprovante do recolhimento do ISS; 
i) - Comprovação, junto ao setor financeiro competente, do recolhimento dos 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução desta obra; 
j) Apresentação dos instrumentos de rescisão de contratos de trabalho 
vinculados à execução desta obra. 
13.2 - Caso haja descumprimento do item 13.1, alíneas "i" e "j", a entidade ou 
órgão contratante suspenderá os pagamentos devidos ao contratado e 
aplicação de multas, a seguir: 
a) - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato em caso de 
descumprimento do item anterior, sem prejuízo às demais sanções 
administrativas cabíveis; 
b) - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso haja a 
condenação judicial da Administração Pública Estadual a adimplir as 
obrigações previdenciárias ou trabalhistas do contrato, sem prejuízo "as demais 
sanções administrativas cabíveis"; 
13.3 - As faturas serão mensais, com valores decorrentes de medições 
mensais e compatíveis com o cronograma físico financeiro, atestadas pela 
fiscalização e aprovado pelo CONTRATANTE, descontado o valor da 
contribuição previdenciária nos termos da legislação pertinente. 
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13.4 - A medição final das obras somente será paga após a lavratura do Termo 
de Aceitação Provisória das mesmas. 
 
14 - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
14.1 – As coberturas das despesas decorrentes da contratação ora pretendidas 
se encontram alocados no Orçamento Geral do Município e serão custeadas 
com recursos oriundos: 
 
I – R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais), relativos ao presente 
exercício, correrão à conta de dotação alocada no orçamento do 
CONCEDENTE, autorizado pela Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017, 
publicada no DOU de nº 08, de 11 de janeiro de 2017, UG: 53203, assegurado 
pela nota de empenho nº 2017NE800354, vinculada ao Programa de Trabalho 
nº 1524420297K660024. PIRES: 135405, à conta de recursos oriundos do 
Tesouro Nacional. Fonte de Recursos: 0188000000, Natureza de Despesa: 
444042. 
 
II – R$ 8.020,83 (oito mil, vinte reais e oitenta e três centavos), relativos à 
contrapartida do CONVENENTE, consignados na Lei orçamentária nº 479, de 
09 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Rio Grande do Norte, que será depositado na conta bancária específica 
deste convênio, nos termos do art., 18 da Portaria Interministerial 
MP/MF/MTFC nº 424/2016. 
 
15 - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: 
15.1 - Os preços contratuais serão irreajustáveis pelo período de um 
ano,contados a partir da data de apresentação da proposta. Após esse período 
poderão ser reajustados para cobrir flutuações no custo dos insumos, 
na.Proporção da variação verificada no Índice Nacional de Custo da 
Construção Civil  da Fundação Getúlio Vargas, no período de um ano, e 
aplicado nos montantes dos pagamentos mensais, na forma da Lei, 
obedecendo à seguinte. 
 
Fórmula de reajuste: 
R = Pp. x (I - Io) 
Io 
Onde: 
R = valor do reajustamento procurado. 
Pp. = valor a preços iniciais contratuais, dos serviços executados a 
serem. 
Reajustados no mês. 
I = valor do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, código 
A0160868 da 
FGV (coluna 35), do mês da conclusão dos serviços. 
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Io = valor do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, código 
A0160868. Da FGV (coluna 35), do mês da apresentação da Proposta de 
Preços. 
 
a) - Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do 
Reajuste,utilizar se á o índice disponível e o cálculo do reajuste serão. 
Corrigido no certificado de pagamento seguinte. 
b) - No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, 
os.Reajustes serão calculados até as datas contratuais do evento gerador do 
Faturamento. 
 
16 - DA FISCALIZAÇÃO: 
16.1 - A execução das obras de que trata este instrumento convocatório, será. 
Fiscalizada por Engenheiro Fiscal Credenciado da Prefeitura Municipal de João 
Câmara/RN, (ou a outro servidor, que este indicar), profissional devidamente 
habilitado,pertencente à Prefeitura Municipal de João Câmara/RN. 
16.2 - Todas as anotações necessárias à correta execução das obras serão 
Lançadas no "Diário de Ocorrência" fornecido pelo contratado à Prefeitura 
Municipal de João Câmara/RN. 
 
17- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO: 
17.1 - O recebimento provisório ou definitivo, conforme Cláusula Décima 
Quarta do instrumento contratual, não acarreta a co-responsabilidade da 
Administração, nem exclui nem atenua a responsabilidade civil do contratado 
pela solidez e segurança da obra, nem a responsabilidade ético profissional 
pela perfeita execução do contrato. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
18.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando o às penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica às 
demais licitantes convocadas nos termos do Artigo 64, da Lei nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
18.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a 
CONTRATADA à Multa de mora, na forma estabelecida a seguir: 
a) - De 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo final para 
conclusão dos serviços objeto desta licitação, previsto no cronograma de 
execução física apresentado, até o trigésimo dia consecutivo, levando 
em.consideração o prazo máximo estabelecido no item 7.1; 
b) - De 2% (dois por cento), após o prazo da alínea anterior 18.3 as multas a 
que se refere o item anterior incidem sobre o valor do Contrato, e serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 
quando for ocaso, cobradas judicialmente 18.4 pela inexecução total ou parcial 
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do contrato a Prefeitura Municipal de João Câmara/RN poderá aplicar as 
seguintes sanções: 
a) - Advertência; 
b) - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
c) - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
Contratar com a Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 
d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, facultada a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias consecutivos da 
notificação. 
18.5 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" deste item, poderão será 
plicadas conjuntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do 
interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
18.6 - Ocorrendo a inexecução de que trata o item 18.4, reserva se a Prefeitura 
Municipal de João Câmara/RN optar pela contratação de remanescente em 
conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas 
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 
18.7 - A aplicação das penalidades previstas no item 18.4 é de competência 
Exclusiva da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
19.1 A Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, na defesa do interesse do 
Serviço Público e de acordo com a legislação vigente, reserva se o direito de 
anular ou revogar, no todo ou em parte a presente licitação, assegurando se 
aos licitantes o contraditório e a ampla defesa. 
19.2 - A Prefeitura Municipal de João Câmara/RN poderá introduzir 
Aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital e seus anexos, até 
05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das propostas. Tais 
aditamentos,modificações ou revisões, serão encaminhados através de carta, 
fac símile ou telegrama circular a todos os interessados que tenham adquirido 
o Edital desta licitação, e na hipótese de influírem substancialmente na 
elaboração das propostas, será dada divulgação pela mesma forma que se deu 
ao texto original, reabrindo se o prazo inicialmente estabelecido. 
19.3 Em qualquer fase do procedimento licitatório, a Comissão Permanente de 
Licitação se reserva o direito de solicitar aos licitantes esclarecimentos 
eventualmente necessários a um perfeito entendimento e juízo dos 
documentos apresentados. 
19.4 - Qualquer que sejam as decisões da Comissão Permanente de Licitação, 
em nenhuma hipótese, caberá aos licitantes o direito a qualquer reclamação ou 
indenização, salvo os recursos previstos em Lei. 
19.5 - O presente Edital poderá ser impugnado por qualquer cidadão, até 
05(cinco) dias úteis consecutivos antes da data fixada para o recebimento e 
aberturados envelopes de habilitação, ou por qualquer licitante, até o segundo 
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dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 
19.6 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o LICITANTE que 
não o fizer até o segundo dia útil que antecede a abertura dos envelopes Nº 01 
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) e, tendo o aceito sem objeção, venha 
apontar, depois da abertura dos envelopes de DOCUMENTOS 
DEHABILITAÇÃO, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. 
19.7 - Todos os prazos estabelecidos neste Edital, salvo os expressos em 
contrário, serão contados em dias consecutivos, excluído o dia de início e 
incluído o dia do vencimento. 
 
19.8 - As ambigüidades e casos omissos do presente Edital serão resolvidos 
pela Comissão Permanente de Licitação, observando se rigorosamente o 
contido na Lei N. º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
19.9 - O FORO da Comarca de João Câmara/RN, será competente para dirimir 
as questões decorrentes desta licitação, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
 

Sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de  
João Câmara/RN, em, 14 de janeiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO  
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ANEXO II 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-PMJC/RN 
 
 

A empresa ou pessoa física ________________________, com 
sede/residente na ______________________, CNPJ/CPF N° 
___________________, representada pelo(a) Sr.(a)____________________, 
CPF Nº ___________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) 
________________________, portador(a) do RG N° ____________ e CPF. N° 
_________________, para representá-la perante a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, na 
Tomada de Preços n.º ***/2019, podendo assinar atas, decisões, declarações e 
quaisquer outros documentos que se fizerem necessários, bem como, receber 
intimação, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 

 
 

Assinatura Representante Legal da Empresa 
Nome:  

R.G.:  

CPF.:  
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 

Declaramos para os devidos fins de direito e sob as penas da lei 
que: 
 
Estamos de pleno acordo, bem como concordamos expressamente com todas 
as condições especificadas no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2019-
PMJC/RN, da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN. 
 

Não existe nenhum fato superveniente impeditivo da habilitação 
desta empresa para participação no processo licitatório supracitado. 
 

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente. 
 

 
____________, ____ de _______________ de 2019. 

 
 
 
 

Empresa ou Pessoa Física 
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ANEXO IV  

 
MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 

7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2019-PMJC/RN  
 
. 

Declaramos, em atendimento ao exigido no edital de Tomada de 
Preços n. ___/2019, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, 
empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho. 
 

Local e data. 
 

_____________________________________________ 
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 
 
Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes 
deverá declarar expressamente. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

DADOS DA EMPRESA 
 

 
A 
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN. 
Praça – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Centro. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2019-PMJC/RN  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 
OBJETIVANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO 
MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, TUDO DE 
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕESE QUANTITATIVOS 
CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. 
 
Prezados Senhores, 
 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta 
de Preços relativa à licitação em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade 
por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação. 
 

 
O preço total desta proposta é de 

R$__________(________________), com base na data de apresentação dos 
documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários 
constantes da planilha de Orçamento. 
 

 
Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra. 

 
 
Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos 

os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as 
despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou 
não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da 
Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da infortunística do trabalho e 
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios 
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais 
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e Federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa 
das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme 
projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em 
qualquer caso, direito regressivo em relação a Licitante. 
 

 
Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não 

constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes 
serviços pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela 
Licitante, antes da execução dos mesmos. 
 

 
O prazo de execução total das obras é de 180 (Cento e oitenta) dias 

consecutivos contados a partir da data de sua assinatura. 
  

 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias 

consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e 
propostas. 
Acompanham à nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste 
Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita 
compreensão e avaliação da Proposta. 
  

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas e administrativa 
que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-
nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do 
pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Licitante, para o 
cumprimento das obrigações assumidas. 

 
Na execução das obras, observaremos rigorosamente as 

especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que 
garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e 
instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal, assumindo, desde já a 
integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal; 
Carteira de Identidade (número e órgão expedidor) 

CPF 
 
 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL 

Rua – Jerônimo Câmara, nº 50 – Centro - João Câmara - RN. 
CEP 59.550-000 - CNPJ: 08.309.536/0001-03 

 

25 
 

 
 

 
ANEXO VI 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 
 
A 
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN. 
Praça – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Centro. 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 
OBJETIVANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO 
MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, TUDO DE 
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕESE QUANTITATIVOS 
CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. 
 

O(A) representante da presente, em nome da empresa 
________________________________, declara expressamente que recebeu 
toda a documentação relativa a Licitação Tomada de Preços nº ____/2019-
PMLV/RN, tendo tomado conhecimento de todas as informações para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 
 

(Local e Data) 
 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal. 
Carteira de Identidade (número e órgão expedidor) 

                                                             CPF: 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE ME (MICRO EMPRESA) 
EPP(EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2019-PMJC/RN 

 
 
 
 

A empresa ___________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº_____________________, por intermédio de seu 
representante legal Sr.(a)________________________________________, 
portador do Documento de Identidade nº ___________________, inscrito no 
CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que 
cumpre os requisitos legais para qualificação 
como____________________________ (incluir a condição da empresa: Micro 
Empresa (ME)ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 
123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à 
contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

______________________, ____ de _____________ de ______. 
 

________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 
 

Declaração a ser emitido em papel timbrado de forma a identificar o (a) 
proponente 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXX/2019-PMJC/RN. 

 

( ) Certificamos, para fins que se fizerem necessários que o(a) Sr. (a) 
__________________________ CREA nº ________________, representante 
especializado da Empresa _____________________, com CNPJ: 
____________________. Compareceu e visitou no dia ___ de 
_______________ de 2019, o local onde será executada a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A 
REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, TUDO DE CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕESE QUANTITATIVOS CONSTANTES DO PROJETO 
BÁSICO, se inteirando de todas as peculiaridades e condições que envolvam a 
execução dos serviços, objeto da licitação em epigrafe.  
 
Ou   
 
(  ) Mesmo não tendo realizado a visita técnica ao local da obra (por opção), 
nesse termo, assumo o compromisso de realizar a execução do contrato, 
conforme o Projeto Básico, ref. A Tomada de Preços nº. 001/2009 da Prefeitura 
de João Câmara/RN. 

João Câmara/RN, ___ de ______________ de 2019. 
 

 

______________________________________________ 
Representante Especializado da Empresa 

CREA nº____________ 
 
 

________________________________________ 
Secretário Municipal de Transportes e Obras Públicas   
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como 
representante devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA 
LICITANTE] (doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no item 
6.9 do Edital de Tomada de Preços nº XXX/2019, declara, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e 
que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Tomada de Preços ____/2019, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada 
de Preços ____/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 
____/2019 quanto a participar ou não da referida licitação; 
(d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Tomada de Preços ____/2019 antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 
(e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante 
da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN antes da abertura oficial das 
propostas; e 
(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

___________, em __ de ________________ de ______ 
 
_______________________________________________________________ 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COMIDENTIFICAÇÃO COMPLETA) 
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ANEXO X 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

PROCESSO Nº ____/2019 
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº ____/2019-PMJC/RN 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. 
CONTRATADA:___________________________________________. 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ....................................., pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Praça ........................................ nº, 
............., Centro., na cidade de ..........................., inscrita no CNPJ sob nº 
.............................., neste ato legalmente representada pelo Prefeito Municipal 
Sr. ................, portador da cédula de identidade - RG nº .....................SSP/RN, 
e inscrito no CPF nº ........................, residente e domiciliado à 
................................ Centro, nesta cidade de ............................/RN , que para 
os efeitos deste instrumento denomina-se simplesmente CONTRATANTE, e a 
Empresa  _____________, CNPJ ______________, com sede à  
_________________, neste ato representada(o) por ____________________, 
que para os efeitos deste instrumento denomina-se CONTRATADO(A), têm 
justo e acordado entre si o presente Contrato de Fornecimento, de acordo com 
as formalidades constantes da Licitação Tomada de Preços ____/2019 e 
disposições regulamentares contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO (Art. 55, inciso I, da Lei n° 8.666/93).  
 
1.1 – O objeto do presente, é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA, 
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO CÂMARA/RN, TUDO DE CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕESE QUANTITATIVOS CONSTANTES DO PROJETO 
BÁSICO. 
 
 
CLÁUSULA 2ª – DA LICITAÇÃO (Art. 23, inciso I, alínea “b” da Lei n° 
8.666/93). 
 
2.1 – Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na 
modalidade Tomada de Preços n. ____/2019, com fundamento no art. 23, 
inciso I, alínea “b”, da lei 8.666/93, conforme autorização da Autoridade 
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Competente, Prefeito Municipal ......................................., disposta no processo 
supracitado. 
 
CLÁUSULA 3ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55, inciso II, da Lei n° 
8.666/93). 
 
3.1 – O objeto contratado será realizado na forma de execução indireta, no 
regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, conforme 
condições e especificações constantes do Edital e respectivos anexos.  
 
3.2 – O objeto ora contratado deverá ser executado de acordo com o Projeto 
Básico e anexos, as normas, manuais de instruções, procedimentos e 
especificações vigentes na ABNT devem ser rigorosamente obedecidos. 
 
3.3 – A execução dos serviços será fiscalizada por preposto da 
CONTRATANTE devidamente credenciado junto à CONTRATADA para este 
fim, além de parte do ÓRGÃO CONCEDENTE, no caso da alocação de 
Recursos de Terceiros com a finalidade específica. 
 
3.4 – A similaridade e/ou ausência de marcas não autoriza à CONTRATADA a 
aplicação de equipamentos e produtos, sem a devida apreciação da 
FISCALIZAÇÃO, que terá o encargo de definir pela conveniência da Secretaria. 
 
3.5 – Qualquer acréscimo de serviços inicialmente atribuídos ao orçamento da 
CONTRATANTE quer decorrente de diferenças de quantitativos, quer da 
inclusão de itens não previstos estarão subordinados à prévia autorização, 
mediante celebração de necessário termo aditivo. 
 
3.6 – A CONTRATADA, obriga-se a zelar pela conservação das vias urbanas, 
procedendo ao recolhimento de lixo e detritos, como também a boa aparência 
estética. 
 
3.7 – O recebimento dos serviços, mensalmente, será efetuado mediante 
lavratura de termo de recebimento, comprovada a boa qualidade dos serviços, 
declarada pela FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN 
não desobrigando a contratada dos eventuais reparos, correções, remoções, 
no total ou em parte, do objeto deste contrato. 
 
3.8 – Constatando-se a existência de aparelhos, instalações ou outros serviços 
já em estado danificado, competirá a FISCALIZAÇÃO dirimir dúvidas quanto a 
culpabilidade do objeto da reclamação. 
 
CLÁUSULA 4ª – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, 
inciso III, da Lei n° 8.666/93). 
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4.1 – Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA, a importância de R$ ____ (________), em parcelas 
de acordo com a apresentação de planilha de trabalho. 
 
4.2 – Fica estabelecido que o preço indicado no inciso anterior, nele já está 
incluído os custos diretos e indiretos necessários a execução dos serviços.  
 
4.3 – Os pagamentos correspondentes ao objeto contratado serão realizados 
conforme medições mensais, mediante apresentação de notas fiscais 
devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Finanças e Tributação. 
 
4.4 – O pagamento dos serviços será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, seguintes à apresentação da solicitação da CONTRATADA e 
após a submissão dos seguintes documentos: 
 
a) Carta de encaminhamento solicitando o pagamento; 
b) Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, contendo descrição do objeto da 
licitação e valor total, mencionando ainda, obrigatoriamente, o número da 
licitação do Processo Administrativo; 
c) Boletim de medição, contendo os serviços executados; 
d) Certidão de Registro de contrato dos serviços ou obra no CREA; 
e) Registro da Obra no INSS; 
f) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da 
Contratada, correspondente ao mês da última competência vencida; 
g) Guia de recolhimento atual das contribuições com o INSS, relativas à obra; 
h) Comprovante do recolhimento do ISS; 
i) Apresentação dos instrumentos de rescisão de contratos de trabalho 
vinculados à execução desta obra se houver; 
j) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da contratada, através de certidões expedidas pelos órgãos 
competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão. 
 
4.4.1 – Caso haja descumprimento do item 4.4, alínea “g” e “i”, a entidade ou 
órgão contratante suspenderá os pagamentos devidos ao contratado e 
aplicação de multas, a seguir: 
 
a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato em caso de 
descumprimento do item anterior, sem prejuízo às demais sanções 
administrativas cabíveis; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso haja a 
condenação judicial da Administração pública Municipal a adimplir as 
obrigações previdenciárias ou trabalhistas do contrato, sem prejuízo “as demais 
sanções administrativas cabíveis”; 
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4.5 – As faturas serão mensais, com valores decorrentes de medições mensais 
e compatíveis com o cronograma físico-financeiro, atestadas pela fiscalização e 
aprovado pela CONTRATANTE. 
 
4.6 – A medição final das obras somente será paga após a lavratura do Termo 
de Aceitação Provisória das mesmas. 
 
4.7 – O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação 
definitiva do serviço ou obra e não isentará a Contratada das responsabilidades 
contratuais quaisquer que sejam. 
4.8 – O cronograma de desembolso dos recursos para execução das obras 
será efetuado na conformidade da apresentação de planilhas de medições, 
devidamente atestadas pela fiscalização da contratante, acompanhadas dos 
assessórios obrigatórios, especificados neste instrumento convocatório, 
incluindo-se recibo e nota fiscal. 
 
4.9 – O valor contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na 
alínea „d‟ do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8666/93. 
 
CLÁUSULA 5ª – DOS PRAZOS (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93). 
 
5.1 – Os serviços serão iniciados até 10 (dez) dias após autorização escrita da 
Caixa Econômica Federal nos termos estabelecidos no Projeto Básico 
(Cronograma Físico-Financeiro), obedecendo-se às condições contratuais. 
 
5.2 – O prazo de vigência do contrato desta licitação será previsto até 180 
(Cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua assinatura, satisfazendo 
as exigências legais, podendo haver prorrogação nos casos do Artigo 57, da 
Lei 8.666/93 e suas alterações.  
 
5.3 – O prazo contratual será contado em dias consecutivos. 
 
5.4 – Os serviços executados serão recebidos por Engenheiro que, após ter 
examinado e julgado em perfeitas condições técnicas, atestará sua entrega 
através de Termo Provisório e após definitivo; 
 
5.4.1 – Provisoriamente pelo Responsável por seu acompanhamento e 
Fiscalização, mediante termo circunstanciado em até 15 dias do comunicado 
escrito da Contratada; 
 
5.4.2 – Definitivamente por Engenheiro designado pela Prefeitura Municipal de 
João Câmara/RN, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após 
terem os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, 
não excedendo o prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento 
Provisório; 
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5.5 – O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança do serviço ou obra, podendo ocorrer solicitações para 
correções de defeitos de execução que surgirem dentro dos limites de prazo de 
garantia estabelecidos pela Lei. 
 
CLÁUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 55, inciso V, da Lei 
n. ° 8.666/93). 
 
6.1 – A despesa com execução deste contrato correrá a conta do Orçamento 
da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, para o ano de 2019, identificada 
com os seguintes detalhamentos: 
 
ÓRGÃO   

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   

PROJETO/ATIVIDADE   

CLASSIFICAÇÃO/ECONOMICA   

SUBELEMENTO   

FONTE DE RECURSO   

 

ÓRGÃO 

  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   

PROJETO/ATIVIDADE   

CLASSIFICAÇÃO/ECONOMICA   

SUBELEMENTO   

FONTE DE RECURSO   

 
CLÁUSULA 7ª – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
(Art. 55, inciso VII, da Lei n. ° 8.666/93). 
 
7.1 – São obrigações da CONTRATANTE além das estipuladas no presente 
Contrato: 
 
7.1.1 – Permitir o livre acesso ao local da obra, da CONTRATADA, cujos 
representantes deverão ser devidamente identificados; 
 
7.1.2 – Prestar as informações e esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATADA referentes às questões surgidas no transcurso da execução do 
serviço contratado; 
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7.1.3 – Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos, objeto deste contrato, por 
intermédio da fiscalização designada pelo CONTRATANTE para este fim; 
 
7.1.4 – Efetuar o pagamento correspondente aos serviços executados, nas 
condições estabelecidas neste instrumento. 
 
7.2 – São obrigações da CONTRATADA, além das estipuladas no presente 
contrato: 
 
7.2.1 – Permitir o livre exercício da FISCALIZAÇÃO e visitação credenciada. 
 
7.2.2 – Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização, por escrito, 
em duas vias e entregues mediante recibo; 
 
7.2.3 – Executar o serviço no prazo fixado neste contrato, empregando 
materiais de primeira qualidade e realizando todos os serviços com excelente 
acabamento; 
 
7.2.4 – Retirar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após receber a 
notificação formal, todo material rejeitado pela Fiscalização e reparar, corrigir, 
reconstruir, substituir ou desmanchar e refazer no prazo estipulado por esta, 
sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, os serviços em que forem 
verificados vícios, defeitos, incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais utilizados; 
 
7.2.5 – Verificar e comparar todas as especificações de serviços, fornecidas 
para execução dos mesmos. No caso de serem verificadas falhas, erros, 
discrepância ou omissões, bem como transgressões às normas técnicas e 
regulamentos, comunicar formalmente à Fiscalização e providenciar, em 
conjunto, a necessária correção. A falta da referida comunicação não exime a 
CONTRATADA de executar o serviço de acordo com as normas técnicas e 
regulamentos aplicáveis à espécie; 
 
7.2.6 – Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia/RN; 
 
7.2.7 – Não realizar sub-empreitada total ou parcial dos serviços, sem anuência 
da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN. No caso de sub-empreitada 
autorizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA continuará a responder 
direta e exclusivamente pela obra e pelas responsabilidades legais e 
contratuais assumidas; 
 
7.2.8 – Providenciar, por sua conta, toda a sinalização necessária à execução 
da obra no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
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7.2.9 – Fornecer as instalações provisórias dentro do canteiro de obras, 
inclusive o estabelecimento e manutenção dos serviços, bem como as de 
outras subcontratadas; 
 
7.2.10 – Fornecer e instalar placa de identificação da obra com os dados 
necessários e na forma da legislação pertinente; 
 
7.2.11 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à 
execução do contrato ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por 
parte da CONTRATANTE; 
 
7.2.12 – Responsabilizar-se por todas as obrigações previdenciárias, sociais e 
trabalhistas previstas na legislação vigente, decorrentes da execução da obra, 
obrigando-se a saldá-las na época própria, uma vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
 
7.2.13 – Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso 
de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do 
presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em 
dependências da CONTRATANTE; 
 
7.2.14 – Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, comerciais e 
aqueles decorrentes de possíveis demandas trabalhistas, cíveis ou penais 
relacionados com a obra, originariamente, ou vinculados por prevenção, 
conexão ou continência. A inadimplência da CONTRATADA, relativa a estes 
encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, 
ativa ou passiva com a CONTRATANTE. 
 
7.2.15 – Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, a critério da Administração, referentes à execução do serviço, até 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
 
7.2.16 – Afastar ou substituir qualquer empregado que comprovadamente e por 
recomendação da FISCALIZAÇÃO, causar embaraço à boa execução dos 
serviços. 
 
7.2.17 – Concluindo os serviços da clausula 1ª deste contrato, a 
CONTRATADA deverá providenciar a remoção dos equipamentos e outros 
itens pertencentes à mesma, considerando-se o mesmo terminado quanto 
estiver completamente cumprida às metas contratuais. 
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7.2.18 – Informar, por escrito, à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato 
ou condição que, justificadamente, possa atrasar ou impedir o bom andamento 
dos serviços, em parte ou no todo, de acordo com o cronograma, sugerindo a 
CONTRATANTE as medidas necessárias para a solução do impasse. 
 
7.2.19 – Manter a vigilância no canteiro dos serviços e seus Pertences, local 
onde estará executando os serviços. 
 
7.2.20 – Manter em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a 
cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas 
na Lei 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste Contrato; 
 
CLÁUSULA 8ª – DAS PENALIDADES (Art. 55, inciso VII, da Lei n. ° 
8.666/93). 
 
8.1 – À empresa Contratada serão aplicadas pela Prefeitura Municipal de João 
Câmara/RN, as seguintes sanções: 
 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) 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 Prefeitura Municipal de João 
Câmara/RN. 
 
8.2 – As sanções acima serão aplicadas nos seguintes casos: 
 
a) Por dia que exceder o prazo de conclusão dos serviços ou obra; 
b) Os serviços não tiverem o andamento previsto; 
c) Não informar corretamente à Administração da Prefeitura Municipal de João 
Câmara/RN, sobre o andamento dos serviços; 
d) Dificultar os trabalhos de fiscalização dos serviços pela Prefeitura Municipal 
de João Câmara/RN; 
e) Não atender as recomendações da Fiscalização da Prefeitura Municipal de 
João Câmara/RN; 
f) Não alocar profissionais habilitados para execução dos serviços. 
 
8.3 – A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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CLÁUSULA 9ª – DAS MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei n. ° 8.666/93). 
 
9.1 – Rescindido este contrato por inadimplência da CONTRATADA, esta além 
da perda da garantia inicial e seus reforços, pagará a CONTRATANTE uma 
multa de dez por cento (10%) sobre o preço global dos serviços, sem prejuízo 
das reparações por perdas e danos via poder judiciário. 
 
9.2 – A CONTRATADA, ficará sujeita a multa diária correspondente a um por 
cento (0,3%) do valor total do contrato, pelo não cumprimento dos prazos 
adjudicados, bem como pela inadimplência de qualquer obrigação contratual 
aqui prevista, sendo o valor abatido na parcela subseqüente a ser paga. 
 
9.3 – Decorridos, cinco (05) dias úteis que enseja a multa instituída no inciso 
anterior, a CONTRATANTE é facultada a optar por uma das seguintes 
alternativas: 
 
a) Rescindir o contrato, independentemente da interpelação ou notificação 
judicial, ou extrajudicial, respondendo à CONTRATADA pelas perdas e danos 
daí decorridos, perdendo em favor da CONTRATANTE, a caução inicial, seus 
reforços e multa referida nesta Cláusula. 
b) Exigir a execução do contrato sem prejuízo da cobrança de multa 
correspondente ao período total do atraso, respeitando o disposto no Código 
Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA 10ª – DOS CASOS DE RESCISÃO (Art. 55, inciso VIII, da Lei n. 
° 8.666/93). 
 
10.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir este contrato independentemente 
de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer indenização ou reparo legal nas seguintes situações: 
 
10.1.1 – Deixar de iniciar os serviços ora contratados dentro do prazo de dez 
(10) dias úteis, a contar da expedição da ordem de serviço. 
 
10.1.2 – Paralisar os trabalhos, sem motivo justificado por mais de sete (07) 
dias úteis, facultando a CONTRATANTE o direito de rescisão do presente 
Contrato. 
 
10.1.3 – Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços contratados, sem 
autorização por escrito da CONTRATANTE. 
 
10.1.4 – Deixar de concluir os serviços dentro do prazo fixado neste Contrato, 
bem como executar os serviços estritamente de acordo com os projetos, 
cronogramas, especificações e ordens escritas pelo setor da CONTRATANTE. 
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10.1.5 – Conservar no serviço, operários cuja permanência tenha sido julgada 
inconveniente pela FISCALIZAÇÃO. 
 
10.1.6 – Descumprir ordem escrita da FISCALIZAÇÃO ou prejudicar a 
qualificação dos serviços, desviarem-se do projeto e das especificações 
originais ou prestar informações inverídicas a FISCALIZAÇÃO. 
 
10.1.7 – Entrar em regime de concordata, ainda que preventiva ou falência, 
bem como, em processo de concordata suspensiva ou de liquidação amigável 
ou judicial, ficando a CONTRATADA em quaisquer destas hipóteses, 
desobrigada de pagamento de qualquer reparação legal. 
 
10.2 – Declarada a rescisão, a CONTRATADA terá o direito de apenas ao 
recebimento das etapas concluídas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, sem 
prejuízo ao estabelecimento neste Contrato. 
 
10.3 – A rescisão será formalizada em termo lavrado na forma de legislação 
vigente, pela qual também se regerá a quitação das partes contratantes. 
 
10.4 – A rescisão do presente Contrato, por culpa da CONTRATADA, importa 
em ser considerada inidônea e impedida de licitar qualquer serviço junto à 
CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções cabíveis, bem como na rescisão 
automática de outros Contratos porventura celebrados, ficando obrigada ao 
pagamento de indenização à CONTRATANTE, por perdas e danos a serem 
apurados e de importância correspondente a dez por cento (10%) sobre o valor 
contratado, de mora e correção monetária contada da data das respectivas 
rescisões. 
 
10.5 – Firmada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA se obriga 
expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços inteiramente 
desembaraçados e não criar dificuldade de qualquer natureza. 
 
10.6 – Na hipótese de ocorrer à rescisão unilateral do Contrato, a 
CONTRATANTE, na mesma Portaria que fizer a declaração indicará uma 
Comissão composta no máximo de três (03) membros, dentre os servidores 
desta Prefeitura, para proceder ao completo levantamento dos serviços 
realizados pela CONTRATADA, do material existente no local dos serviços, 
bem como perdas e danos provocados pelo desinteresse ou inércia e 
insolvência da CONTRATADA. 
 
10.7 – Ocorrendo a rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE entrará na posse imediata de todos os serviços executados, 
bem como do aparelhamento e material existente no local, renunciando à 
CONTRATADA ao direto de retenção sobre os mesmos, cabendo à 
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CONTRATANTE proceder a uma vistoria e arrolamento, lavrado o competente 
termo na presença de três (03) testemunhas, para acordo final de contas. 
 
CLÁUSULA 11ª – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE 
RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93). 
 
11.1 – Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a 
Contratada reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que 
couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 12ª – DA VINCULAÇÃO (Art. 55, inciso XI, da Lei n° 8.666/93). 
 
12.1 – Independentemente de transcrição, farão parte integrante deste 
instrumento, guardada a necessária conformidade entre eles, o Edital de 
Tomada de Preços n. XXX/2019 e seus anexos e a proposta da contratada, 
com os documentos que a integram. 
 
CLÁUSULA 13ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (Art. 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93). 
 
13.1 O presente Contrato fundamenta-se: 
 
I – Nas determinações da Lei 8.666/93; 
II – Nos preceitos do Direito Público; 
III – Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direito Privado. 
 
13.2 Ficam estabelecidos que caso venha ocorrer algum fato não previsto no 
presente Contrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre 
as partes, respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria e em especial o Processo Administrativo nº ___/2019, 
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. 
 
CLÁUSULA 14ª – DOS REQUISITOS E EXIGÊNCIAS DA HABILITAÇÃO 
(Art. 55, Inciso XIII da Lei 8.666/93) 
 
14.1 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do 
contrato, as exigências de habilitação ou condições determinadas no 
procedimento de contratação que deu origem ao presente Contrato, sob pena 
de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas; 
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CLÁUSULA 15ª – DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei n° 8.666/93). 
15.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto 
no Processo Administrativo nº ___/2019, sempre através de Termos Aditivos 
numerados em ordem crescente. 
 
CLÁUSULA 16ª – DA PUBLICAÇÃO (Art. 61, Parágrafo Único, Lei n° 
8.666/93). 
16.1 – A CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato, 
providenciará sua publicação na imprensa oficial, na forma de extrato, nos 
termos do art. 61, Parágrafo Único, da lei n. 8666/93. 
 
CLÁUSULA 17ª – DO FORO (Art. 55, §2º, Lei nº. 8.666/93). 
17.1 – As partes contratantes elegem o foro da Comarca de João Câmara/RN, 
Estado do Rio Grande do Norte, como competente para dirimir toda e qualquer 
controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a 
outros quaisquer por mais privilegiados que se configurem. 
 
17.2 – E assim, estando às partes justas e contratadas, assinam o presente 
instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma, com testemunhas 
presenciais abaixo assinados, para que produzam seus efeitos jurídicos e 
legais. 
 
João Câmara/RN, _____ de __________________ de 2019 
 
 
 
CONTRATANTE 
 
 
 
CONTRATADA 

 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
____________________________________ 
CPF: 
 
____________________________________ 
CPF: 
 
 

 


