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M I N U T A

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
Processo Administrativo n° 1.19.000.000678/2018-01

DATA DE ABERTURA: 22 de Maio de 2018.

HORÁRIO: 10 h (horário local)

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: sala do 2º andar do prédio sede da Procuradoria da República no

Maranhão, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, 52, Areinha – São Luís/MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PR/MA: www.prma.mpf.mp.br

CORREIO ELETRÔNICO DA CPL/PR/MA: prma-cpl@mpf.mp.br

Torna-se  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que a  UNIÃO,  representada  pela

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio de seu Secretário

Estadual, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Regimento Interno do Ministério Público Federal,

Portaria PGR nº 382, de 05 de maio de 2015, do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, e por meio da

Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 161/2017, do Sr. Procurador-Chefe da PR/MA, publicada em

07 de novembro de 2017), realizará licitação na modalidade  TOMADA DE PREÇOS, do tipo  MENOR

PREÇO,  representado  pelo  regime  de  execução  indireta,  EMPREITADA POR  PREÇO  GLOBAL,

conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório será regido pela Lei nº 8.666/1993, pela Lei nº

12.465/2011, e suas atualizações, pela Lei Complementar 123/2006, e de outras normas aplicáveis ao objeto

deste certame, e pelas demais exigências deste Edital e de seus anexos. 

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
empresa especializada na execução de obras de engenharia com o fim de dar continuidade na construção da
futura sede da Procuradoria da República em Caxias (MA), em terreno localizado na Avenida Norte – Sul,
quadra 03, lote 04 – Cidade Judiciária, naquele município, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2. A edificação é térrea (um pavimento) com aproximadamente 960,00 m2 de área construída, em
um terreno de aproximadamente 2.921,52 m2.

1.3. O VALOR MÁXIMO estabelecido para o objeto dessa licitação, já incluído o BDI de 29,07%
(vinte  e  nove  vírgula  sete  por  cento)  será  de  R$  1.091.857,87  (um milhão,  noventa  e  um mil,
oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

2.1.1. Fonte: 0100000000

2.1.2. Programa de Trabalho: 03122058114ZR0600

2.1.3. Elemento de Despesa: 449051

2.1.4. PI: CAXIASMA3

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão
estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular  da  empresa  licitante,  devendo  apresentar  cédula  de  identidade  ou  outro
documento de identificação oficial,  acompanhado de:  registro comercial  no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades  por  ações,  dos  documentos  de  eleição  de  seus  administradores;  inscrição  do  ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata
de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede,  no  caso  de  sociedades  cooperativas;  sendo  que  em  tais  documentos  devem  constar
expressos  poderes  para  exercerem  direitos  e  assumir  obrigações  em  decorrência  de  tal
investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação
oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em
vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste
último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso
de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de  diretoria  em exercício;  e  ata  de  fundação  e
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso
de sociedades cooperativas;

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
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4.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação.

4.2. Não poderão participar da presente licitação, empresas ou profissionais:

4.2.1. Interessados  suspensos  de  participar  de  licitações  e  impedidos  de  contratar  com a
Procuradoria da República no Estado do Maranhão, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666,
de 1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; 

4.2.2. Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concordata, concurso de credores,
dissolução  ou  liquidação,  empresas  estrangeiras  que  não  funcionem no  país  e  aquelas  que
estejam temporariamente suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com esta
unidade do Ministério Público da União, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública;

4.2.3. Consórcio de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;

4.2.4. Que tenham sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente
em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade  até  o  terceiro  grau  de  quaisquer  dos  membros  ou
servidores  (quando  este  for  ocupante  de  cargo  de  direção,  chefia  ou  assessoramento)  do
Ministério Público da União, em atenção à Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho
Nacional do Ministério Público – CNMP, ANEXO VIII;

4.2.5. Que tenham sido responsáveis técnicos pela elaboração de projetos referentes à obra
em tela;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;

4.2.8. Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de Conciliação
Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União.

4.3. A participação da licitante na presente licitação implica os seguintes compromissos:

4.3.1. Estar ciente das condições da licitação, assumir a responsabilidade pela autenticidade
de  todos  os  documentos  apresentados  e  fornecer  quaisquer  informações  complementares
solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação;

4.3.2. Estar ciente de que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da
data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá vir explicitado na proposta;

4.3.3. Estar ciente de que o prazo de execução e entrega da obra será de 08 (oito) meses, a
contar da data de recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitida pela PR/MA após a aprovação
do cronograma físico-financeiro detalhado, conforme consta do Projeto Básico, ANEXO I. O
prazo de vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses, contado de sua assinatura. 

4.3.4. Estar ciente de que, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos contados da data de
recebimento  definitivo  da  obra,  a  licitante,  se  vier  a  ser  contratada  e  executar  os  serviços,
responderá pela solidez e segurança do objeto desta licitação.

4.4. Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação  dos  licitantes,  a  CPL
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
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de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,  mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

4.4.1. SICAF;

4.4.2. Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

4.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/c nep);

4.4.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

4.4.5. Cadastro  de  responsáveis  inidôneos  mantido  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3).

5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1. Às 10 (dez) horas, do dia 22, mês de maio, ano 2018, na sala de reuniões do 2º andar do prédio
sede da Procuradoria da República no Maranhão, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, 52,
Areinha, São Luís-MA, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e
a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta “on line”
ao SICAF.

5.2. Os  conjuntos  de  documentos  relativos  à  habilitação  e  à  proposta  de  preços  deverão  ser
entregues separadamente, em envelopes não transparentes, fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA

ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

5.3.  A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da proposta
comercial no envelope dos documentos de habilitação e vice-versa, acarretará exclusão sumária
da licitante do certame.
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5.4. Será  permitido  o  encaminhamento  dos  envelopes  por  via  postal,  desde  que  respeitado  o
recebimento no local, a data e a hora estabelecidos no preâmbulo desta Tomada de Preços;

5.5. Após a Presidente da CPL declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum
outro  será  aceito,  tampouco  serão  permitidos  quaisquer  adendos  ou  esclarecimentos  relativos  à
documentação ou à proposta apresentada.

5.6. Os  envelopes  Nº  01  e  Nº  02,  devidamente  lacrados,  deverão  ser  entregues  à  Comissão
Permanente de Licitação:

5.6.1. se em data anterior àquela designada para a sessão, na sede da Procuradoria da República
no Maranhão, das 09h00 às 17h00; 

5.6.2. na data da sessão, no local em que ela ocorrerá, até o horário de início da sessão.

5.7. Em nenhuma hipótese os envelopes serão recebidos fora do prazo estabelecido no item 5.6.

6. DA VISTORIA

6.1. É facultado, mas extremamente recomendável, às licitantes realizarem vistoria no local onde
serão executados os  serviços,  ocasião em que serão sanadas as  dúvidas  porventura  existentes,  não
cabendo nenhuma alegação posterior por desconhecimento das condições locais e do terreno.

6.1.1. A não realização da visita não admitirá à licitante qualquer futura alegação de óbice,
dificuldade  ou  custo  não  previsto  para  a  execução do  objeto  ou  obrigação decorrente  desta
licitação.

6.2. A vistoria de que trata o item anterior deverá ser agendada, com no mínimo 01 (um) dia de
antecedência,  com o Engenheiro Raimundo Serra  Fróz Júnior,  no período de 14 a  18.05.2018,  no
horário das 09h00 às 12h00 e das 15h00 às 17h30 na sede da Procuradoria da República no município
de Caxias, pelo telefone (98) 3213-7171.

6.3. Na opção da não realização da vistoria, a licitante deverá, no ato de apresentação das propostas
para o certame licitatório, apresentar uma declaração, que pode apresentar o formato do Anexo IV, de
que possui pleno conhecimento do local onde estão localizadas as estruturas, e de suas peculiaridades,
não podendo alegar  futuramente  desconhecimentos  das  condições  do  local,  em favor  de  eventuais
pretensões de acréscimo dos preços propostos.

6.4. Caso a empresa opte por realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração de Vistoria, no ato de
apresentação  das  propostas  para  o  certame  licitatório,  conforme  Anexo IV,  em papel  timbrado  da
mesma,  e  visada pelo  engenheiro  da PR/MA, o qual  ficará  com uma cópia,  que informe  sobre  o
comparecimento e vistoria aos locais onde serão executados os serviços. Deve conter ainda informação
de  que  tomou  conhecimento  de  todos  os  detalhes  que  se  farão  necessários  à  apresentação  de  sua
proposta.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Participarão  desta  licitação  entidades  com  credenciamento  regular  no  Sistema  de
Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em  relação  aos  níveis  habilitação  jurídica,
regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme disposto nos
arts.  4º,  caput,  8º,  §3º,  13,  14, 18 e 43,  III  da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010,  e
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entidades não credenciadas no referido sistema, mas que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

7.1.1. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Registro
Cadastral perante o SICAF deverão encaminhar para a Comissão de Licitação a documentação
de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista para a abertura das propostas,
que ficará sob custódia da Comissão e comporá a documentação de habilitação junto com os
demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art. 22, §2º da Lei 8.666, de 1993.

7.1.2. Os documentos da Habilitação Cadastral correspondem aos itens de (1) Habilitação
Jurídica  e  (2)  Regularidade  Fiscal  (em  nível  federal)  e  Trabalhista  exigidos  neste  edital,
conforme dispõe o art. 10 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02, de 2010, os quais deverão
ser acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os documentos de habilitação.

7.1.3. A apresentação  dos  documentos  da  Habilitação  Cadastral  não  isenta  a  entrega  do
envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada neste
edital.

7.2. Para  a  habilitação  regulamentada  na  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2,  de  2010,  o
interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para recebimento das propostas.

7.2.1. O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal
federal  por  meio  de  consulta  “on  line”.  A regularidade  trabalhista  será  aferida  por  meio  da
apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial  do Tribunal  Superior do Trabalho, caso a
informação não esteja disponível no SICAF.

7.2.2. Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A
validade das certidões emitidas por  meio da rede mundial  de computadores  (Internet)  ficará
condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta “on line”.

7.2.3. Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada
licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como
pelos representantes legais das empresas licitantes.

7.3. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação no
Envelope n° 1, salvo quando as informações pertinentes estiverem contempladas de forma regular no
SICAF:

7.3.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:

7.3.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;

7.3.1.2. para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado  na  Junta  Comercial  da  respectiva  sede,  acompanhado  de  documento
comprobatório de seus administradores;
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7.3.1.3. em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso
de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;

7.3.1.4. inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;

7.3.1.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso
de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.3.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

7.3.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou,  preferencialmente,  da
respectiva consolidação.

7.3.2. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:

7.3.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

7.3.2.2. prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários  federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  por  elas  administrados,  inclusive
aqueles  relativos  à  Seguridade  Social,  nos  termos  da  Portaria  Conjunta  nº  1.751,  de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

7.3.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.3.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

7.3.3. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório,
deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de  declaração  emitida  pela
correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
lei; 

7.3.4. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte
ou  sociedade  cooperativa  deverá  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

7.3.5. Documentos relativos à qualificação técnica:
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7.3.5.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que a empresa tenha prestado serviços de equivalentes ao
objeto.

7.3.5.1.1.  Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados
parcialmente ou em andamento.

7.3.5.2. Comprovante de registro de pessoa jurídica, expedido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do
domicílio  ou  sede  da  empresa,  comprovando  habilitação  para  execução  dos  serviços  de
equivalentes ao objeto. O certificado deverá estar dentro do prazo de validade. 

7.3.5.3. Certidão  de  Acervo  Técnico  (CAT),  emitida  pelo  CREA e/ou  CAU,  de
responsáveis  técnicos  e/ou  membros  da  equipe  técnica  que  deverão  pertencer  ao  quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta.

7.3.5.3.1.  Para fins de comprovação, entende-se como pertencente ao quadro
permanente da licitante: o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato
social/estatuto  social  ou  o  administrador/diretor  ou,  o  empregado  devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, o prestador de serviços
com contrato escrito  firmado com o licitante  ou profissional  pertencente  ao rol  de
responsáveis técnicos da empresa ou com declaração de compromisso de vinculação
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

7.3.5.4. Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, de
profissional(ais)  de  nível  superior,  ou  outro  devidamente  reconhecido  por  entidade
competente,  detentor(es)  de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas
de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: execução de serviços
de rede estruturada, climatização, arquitetura;

7.3.5.5. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme estabelecido
no Projeto Básico e do modelo contido no ANEXO IV.

7.3.6. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:

7.3.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial,
ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão
desta, expedida a menos de 01 (um) ano contado da data da sua apresentação;

7.3.6.2. 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  por  índices  oficiais  quando  encerrado  há  mais  de  3  (três)  meses  da  data  de
apresentação da proposta;

7.3.6.3. O  balanço  patrimonial  deverá  estar  assinado  por  contador  ou  por  outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
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7.3.6.4. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os
termos de abertura e encerramento;

7.3.6.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes
da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou
apurados mediante consulta “on line”, no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.3.6.6. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer  dos  índices  de  Liquidez  Geral,  Solvência  Geral  e  Liquidez  Corrente  deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

7.4. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda, no envelope nº
1:

7.4.1. Declaração,  observadas  as  sanções  legais  cabíveis,  de  Superveniência  de  Fatos
Impeditivos da Habilitação, a qual será exigida apenas em caso positivo (ANEXO V);

7.4.2. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta  ou indireta  de menores de 18
(dezoito)  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  de  qualquer  trabalho  a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO VI;

7.4.3. Declaração de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, conforme modelo ANEXO XI;

7.5. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração,  ou publicação em
órgão da imprensa oficial.

8. DA PROPOSTA
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8.1. A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada
em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas,
entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

8.1.1. A razão social e CNPJ da empresa licitante;

8.1.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do
Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos;

8.1.3. O valor  total  da  proposta  para  cada item/grupo que participar,  em moeda corrente
nacional,  expresso  em numeral  e  por  extenso,  conforme  modelo  de  proposta  constante  do
ANEXO X;

8.1.4. A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO III;

8.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto.

8.1.4.2. Na  composição  dos  preços  unitários,  o  licitante  deverá  apresentar
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços. 

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.1.4.4. Erros  no  preenchimento  da  planilha  não  constituem  motivo  para  a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto.

8.1.5. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais
como também sob a forma percentual, conforme ANEXO III.

8.1.5.1. Os  custos  relativos  a  administração  local,  mobilização  e  desmobilização  e
instalação de canteiro e  acampamento,  bem como quaisquer  outros  itens  que possam ser
apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI,
devendo ser cotados na planilha orçamentária;

8.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislação tributária;

8.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL, não
deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU,
Súmula 254).

8.1.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de
PIS  e  COFINS  devem  apresentar  demonstrativo  de  apuração  de  contribuições  sociais
comprovando  que  os  percentuais  dos  referidos  tributos  adotados  na  taxa  de  BDI
correspondem  à  média  dos  percentuais  efetivos  recolhidos  em  virtude  do  direito  de
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma
a  garantir  que  os  preços  contratados  pela  Administração  Pública  reflitam  os  benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária.
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8.1.5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as
alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006.

8.1.5.6. A  composição  de  encargos  sociais  das  empresas  optantes  pelo  Simples
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de
recolhimento (Sesi,  Senai,  Sebrae etc.),  conforme dispões o art.  13,  § 3º,  da referida Lei
Complementar;

8.1.5.7. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos
serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de
BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato
obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a
manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013;

8.1.5.8. Será  adotado  o  pagamento  proporcional  dos  valores  pertinentes  à
administração  local  relativamente  ao  andamento  físico  da  obra,  nos  termos  definidos  no
Projeto Básico e no respectivo cronograma.

8.1.5.9. Quanto  aos  custos  indiretos  incidentes  sobre  as  parcelas  relativas  ao
fornecimento  de  materiais  e  equipamentos,  o  licitante  deverá  apresentar  um  percentual
reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao limite indicado no
projeto básico; 

8.1.6. Cronograma  Físico-Financeiro,  em  conformidade  com as  etapas,  prazos  e  demais
aspectos  fixados  pela  Administração  no  Projeto  Básico,  ajustado  à  proposta  apresentada,
conforme ANEXO III.

8.1.7. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de sua entrega. 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, horário e local designados neste edital,  e  ato público,  na presença dos licitantes,  a
Comissão Permanente de Licitação – CPL receberá, em envelopes distintos e devidamente lacrados, de
uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à
abertura da licitação.

9.1.1. Em  nenhuma  hipótese  serão  recebidos  quaisquer  documentos  fora  do  prazo
estabelecido neste edital.

9.1.2. Os  atos  públicos  poderão  ser  assistidos  por  qualquer  pessoa,  mas  somente  deles
participarão  ativamente  os  licitantes  ou  representantes  credenciados,  não  sendo  permitida  a
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o
bom andamento dos trabalhos.

9.1.3. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes
acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:
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9.1.3.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  02/09,  conforme  modelo  anexo  a  este  edital,
ANEXO IX.

9.1.3.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a
desclassificação da proposta.

9.1.3.2. Declaração  de  enquadramento  da  licitante  como  Microempresa  –  ME,
Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34
da Lei nº 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, ANEXO VII.

9.1.3.3. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e
deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se
beneficiar  do  regime  legal  diferenciado  e  que  não  tenham  sido  alcançadas  por  alguma
hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado.

9.1.3.3.1. A participação  em licitação  na  condição  de  microempresa  ou  empresa  de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias,
ensejará  a  aplicação das  sanções previstas  em Lei  e  a  exclusão do regime de tratamento
diferenciado.  A  comissão  poderá  realizar  diligências  para  verificar  a  veracidade  da
declaração.

9.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido,
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou
proposta de preços apresentadas. 

9.3. A seguir,  serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 –
Documentos de Habilitação.

9.3.1. O  conteúdo  dos  envelopes  será  rubricado  pelos  membros  da  Comissão  e  pelos
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

9.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante,  a Comissão
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,  mediante a consulta aos
cadastros mencionados no subitem 4.4.

9.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.6. Constatada a existência de sanção,  a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.

9.6.1. Não  ocorrendo  a  inabilitação  por  força  das  situações  acima  mencionadas,  a
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências
previstas neste instrumento convocatório.

9.6.2. 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,  informando  os  licitantes.  Nessa  hipótese,  todos  os  documentos  de  habilitação  já
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rubricados e os Envelopes n° 02 – Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a
fase de habilitação.

9.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido  o  prazo  legal  sem  interposição  de  recurso  ou  de  sua  desistência,  ou  da  decisão
desfavorável do recurso. 

9.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 –
Proposta  de  Preços  dos  licitantes  habilitados  serão  abertos,  na  mesma  sessão,  desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

9.8.1. Não  ocorrendo  a  desistência  expressa  de  todos  os  licitantes,  quanto  ao  direito  de
recorrer, os Envelopes n° 02 – Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao
ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.

9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio
deste Instrumento Convocatório.

9.10. Se  todos  os  licitantes  forem inabilitados  ou  todas  as  propostas  forem  desclassificadas,  a
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9.12. Será considerado inabilitado o licitante que:

9.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas
de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.

9.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

9.13. Constatada  a  existência  de  alguma  restrição  no  que  tange  à  regularidade  fiscal  de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito
e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e
poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
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9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

9.16. Caso todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a CPL
poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou
outras  propostas,  escoimadas  das  causas  que  ocasionaram  as  inabilitações  ou  desclassificações,
concorde com o art. 48, § 3º, da Lei n.º 8.666/93.

10. DO JULGAMENTO

10.1. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL.

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas,  serão rubricados os documentos
pelos  membros  da  Comissão  de  Licitação  e  pelos  representantes  legais  das  entidades  licitantes
presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e
utilizar-se,  se for o caso,  de assessoramento técnico específico,  através de parecer que integrará o
processo.

10.3. A Comissão de Licitação verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital,  para efeito de
julgamento da proposta.

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

10.6. A Comissão de Licitação verificará  o porte  das  empresas  licitantes  classificadas.  Havendo
microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades  cooperativas  participantes,  procederá  à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.

10.6.1. Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e
sociedades cooperativas  que se  encontrarem na  faixa de até  10% (dez  por  cento)  acima  da
proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 01 (uma) hora, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 01 (um) dia, contados da
comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser
escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório.

10.6.3. Caso a microempresa,  empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista  ou  não se  manifeste  no  prazo estabelecido,  serão  convocadas  as  demais
licitantes  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades  cooperativas  que  se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado
pela  primeira  colocada,  a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao
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sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a
oferta.

10.8. Havendo  êxito  no  procedimento  de  desempate,  será  elaborada  a  nova  classificação  das
propostas  para  fins  de  aceitação  do  valor  ofertado.  Não  sendo  aplicável  o  procedimento,  ou  não
havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

10.9.1. produzidos no País; 

10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

10.10. Esgotados  todos  os  demais  critérios  de  desempate  previstos  em lei,  a  escolha  do  licitante
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados,  a Comissão de Licitação poderá fixar o
prazo  de  8  (oito)  dias  úteis  para  a  apresentação  de  novas  propostas,  escoimadas  das  causas  de
desclassificação. 

10.12. Será desclassificada a proposta que:

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;

10.12.4. contiver  oferta  de  vantagem  não  prevista  neste  edital,  inclusive  financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

10.12.5. não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a
Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo constante do
ANEXO IX.

10.12.6. Apresentar, na composição de seus preços:

10.12.6.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

10.12.6.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.12.6.3. quantitativos de mão de obra,  materiais  ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos serviços.

10.12.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos
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dos  insumos  são  coerentes  com os  de  mercado e  que  os  coeficientes  de  produtividade  são
compatíveis com a execução do objeto do contrato;

10.12.7.1. Considera-se  manifestamente  inexequível  a  proposta  cujo  valor  global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado
pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.

10.12.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 01 (um) dia útil  para
comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta,  conforme parâmetros do
artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

10.12.8. Também será  desclassificada  a  proposta  cujo  preço  global  orçado  ou  o  preço  de
qualquer  uma  das  etapas  previstas  no  cronograma  físico-financeiro  supere  os  preços  de
referência discriminados nos projetos anexos a este Edital. 

10.12.8.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto nº 7.983/2013.

10.12.9. Se  a  proposta  de  preço  não  for  aceitável,  a  Comissão  de  Licitação  examinará  a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.12.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à
subsequente,  haverá  nova  verificação  da  eventual  ocorrência  do  empate  ficto,  previsto  nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.12.11. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado
aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

10.12.12. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação
do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao
licitante vencedor.

10.12.13. A intimação  do  resultado  final  do  julgamento  das  propostas  será  feita  mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em
que  foi  adotada  a  decisão,  caso  em que  a  intimação  será  feita  por  comunicação  direta  aos
interessados e lavrada em ata.

10.12.14. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial da União e no site endereço
eletrônico:  http://transparencia.prma.mpf.mp.br/licitacoes.  Também estará disponível  no mural
de avisos da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, situada no endereço constante
do preâmbulo deste Edital.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das
propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
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11.2. Após  cada  fase  da  licitação,  os  autos  do  processo  ficarão  com  vista  franqueada  aos
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público,
atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.

11.4. Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  para  a  Seção  de  Gestão  Documental  (Protocolo),
localizada  no  térreo  do  Edifício-sede  da  Procuradoria  da  República  no  Maranhão,  no  endereço
constante do Item 1 deste Edital.

11.5. O recurso será dirigido ao Secretário Estadual, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. A disciplina inerente à garantia de execução contratual está prevista no Projeto Básico, Anexo I
do Edital.

13. DO TERMO DE CONTRATO

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo
de Contrato, prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.

13.2. 14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação,  para  assinar  o  Termo de  Contrato,  sob  pena  de  decair  do  direito  à  contratação,  sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante
correspondência  postal  com aviso  de  recebimento  (AR)  ou  meio  eletrônico,  para  que  seja
assinado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

13.2.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line” ao
SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados
aos  autos  do  processo.  Tão  somente  a  inscrição  no  CADIN  não  determina  a  impossibilidade  de
contratar.

13.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante  o cadastro no prazo de até  05 (cinco)  dias,  sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
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convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação para celebrar a contratação
nas mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.

14. DO REAJUSTE

14.1. Os critérios do reajuste estão previstos no Projeto Básico, ANEXO I, e na minuta de contrato,
ANEXO XIII. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto
Básico – ANEXO I.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Proposta apresentada e
no Projeto Básico – ANEXO I. 

17. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas
previstas na minuta de contrato, ANEXO XIII, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O prazo e demais condições para o pagamento à CONTRATADA estão definidos no Projeto
Básico – Anexo I do Edital.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete  infração  administrativa  nos  termos  da  Lei  nº  8.666,  de  1993  a  Contratada  que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo
inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;

19.2. A Contratada  que  cometer  qualquer  das  infrações  acima  discriminadas  ficará  sujeita,  sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.2.1. advertência  por  faltas  leves,  assim entendidas  aquelas  que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

19.2.2. multa moratória de até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

19.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
(seja  para  reforço  ou  por  ocasião  de  prorrogação),  aplicar-se-á  multa  de  0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2%
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(dois por cento), de modo que o atraso superior a 10 (dez) dias autorizará a Administração
contratante a promover a rescisão do contrato; 

19.2.2.2. as  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  serão  consideradas
independentes entre si.

19.2.3. multa compensatória de até 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

19.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

19.2.4. suspensão de licitar  e impedimento de contratar com o órgão,  entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

19.2.5. 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 causados e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão do subitem anterior;

19.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sanções cabíveis.

19.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a
às penalidades acima estabelecidas.

19.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

19.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:

19.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

19.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

19.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
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19.9.1. 21.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

19.9.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.9.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico e
na Minuta do Contrato.

20. DA IMPUGNAÇÃO

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso. 

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

20.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da
Lei nº 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §1º do art. 113 da referida Lei.

20.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada na PR/MA, localizada na Avenida
Senador Vitorino Freire, 52, Areinha, São Luís-MA, Setor de Gestão Documental, de 09h às 17h.

21. DA SUSTENTABILIDADE

21.1. Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as obras e serviços de engenharia no âmbito
desta Procuradoria devem ser executadas visando à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água, bem como à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.

21.2. Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de
origem local para a execução, conservação e operação da edificação.

21.3. O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC da CONTRATADA,
nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, por meio da
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser  estruturado em conformidade com o modelo
especificado pelos órgãos competentes. 

21.4. Nos serviços contratados será exigido o uso obrigatório de agregados reciclados, sempre que
existir a oferta desse material, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados
naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de
fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte
de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
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NBR nº  15.112,  15.113,  15.114,  15.115  e  15.116  de  2004,  disponibilizando  campo  específico  na
planilha de composição dos custos.

22. DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal  conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

22.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,  independentemente  da
condução ou do resultado do processo licitatório.

22.4. A participação  na  licitação  implica  plena  aceitação,  por  parte  do  licitante,  das  condições
estabelecidas  neste  instrumento  convocatório  e  seus  Anexos,  bem  como  da  obrigatoriedade  do
cumprimento das disposições nele contidas.

22.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

22.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação
da Comissão em sentido contrário.

22.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

22.8. As licitantes,  quando solicitadas,  deverão disponibilizar  todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

22.9. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.10. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, §
5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  em  dias  de  expediente  na
Administração.
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22.12. O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o  afastamento  do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.

22.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

22.14. Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pela  Comissão  com  base  nas  disposições  da  Lei  nº
8.666/1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

22.15. O  Edital  estará  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço
http://transparencia.prma.mpf.mp.br/licitacoes,  e  também poderá  ser  lido  e/ou  obtido  no  endereço
constante do item 1 deste Edital, nos dias úteis, no horário das 13:00 horas às 16:30 horas, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada
aos interessados.

22.16. As  questões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento,  que  não  possam  ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da
Capital do Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.17. O  edital  e  seus  anexos  encontram-se  disponíveis  para  conhecimento  público  no  horário
compreendido entre as 13h00 e 18h00, de segunda a sexta-feira, na sede da Procuradoria da República
no Maranhão, localizada na Av. Senador Vitorino Freire, nº 52, Areinha, São Luís/MA.

22.18. O  edital  e  seus  anexos  poderão  ser  obtidos  gratuitamente  no  site
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes  –  Link:
“Consultar Licitações” - Unidade Gestora: PR-MA ou no local indicado no item anterior, devendo o
interessado trazer uma mídia (pen drive, DVD etc.), para retirar cópia do edital com todos os seus
anexos.

22.19. Integram este Edital os seguintes anexos:

22.19.1.  Anexo I – Projeto básico; 

22.19.2.  Anexo II – Cadernos de Especificações e Encargos e demais informações -
(disponível  no  site:  http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-
convenios/licitacoes – Link: “Consultar Licitações” - Unidade Gestora: PR-MA)

22.19.3.  Anexo III – Orçamento estimativo e cronograma de obra - (disponível no site:
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes  –
Link: “Consultar Licitações” - Unidade Gestora: PR-MA)

22.19.4. Anexo IV – Modelo de declaração de conhecimento das condições do local;

22.19.5. Anexo V – Modelo de declaração de superveniência de fatos impeditivos;

22.19.6. Anexo VI – Modelo de declaração de menores;

22.19.7. Anexo VII – Modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno
porte (ME/EPP);

22.19.8. Anexo  VIII  –  Modelo  de  declaração  de  regularidade  –  Resolução  CNMP
37/2009;

22.19.9. Anexo IX – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;
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22.19.10. Anexo X – Modelo de proposta;

22.19.11. Anexo XI – Modelo de declaração de sustentabilidade ambiental;

22.19.12. Anexo XII – Modelo de placa de obra;

22.19.13. Anexo XIII – Minuta de termo de contrato.

São Luís, 30 de Abril de 2018.

LEÔNCIO VIEIRA DE MORAIS
Presidente Substituo da CPL da PR/MA
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO

 1. OBJETO

 1.1 Contratação de empresa especializada em obras de engenharia com o fim de dar continuidade na
construção da futura sede da Procuradoria da República em Caxias/ MA

 2. JUSTIFICATIVA

 2.1 Da contratação

 2.1.1 A Procuradoria da República no Maranhão (PRMA) iniciou as obras de construção da futura sede
da Procuradoria  da República  no município de Caxias  (MA) por  meio do Contrato 08/2014,  cuja
execução foi rescindida por culpa exclusiva da Contratada. A Construção da sede própria, visa atender
o planejamento estratégico do MPF, sendo esta a solução que atente de forma eficiente e eficaz à
necessidade  da  administração.  Desta  forma,  visa  este  Projeto  Básico  à  contratação  de  empresa
especializada  em obras  de  construção  civil  com o  fim de  dar  continuidade  no  escopo  do  objeto,
conforme  projeto  executivo  anexo.  A  Procuradoria  da  República  no  município  de  Caxias  está
atualmente instalada em imóvel alugado, com custo mensal relevante (R$ 8.764,43), e será futuramente
instalada no imóvel a ser concluído, com características de espaço e estrutura física mais adequados
(PRM padrão tipo I), de forma a atender melhor a sociedade local.

 2.2 Descrição da Obra

 2.2.1  Trata-se  de finalização de  construção  do edifício-sede  da PRM – Caxias,  cujo  terreno está
localizado na Avenida Norte – Sul, quadra 03, lote 04 – Cidade Judiciária, naquele município. 

 2.2.2 A edificação é térrea (um pavimento) com aproximadamente 960,00 m2 de área construída, em
um terreno de aproximadamente 2.921,52 m2.

 2.2.3 Foram realizados a estrutura em concreto armado, impermeabilizações, pavimentação, gradil,
cobertura  em estrutura  metálica  e  telha  de  alumínio,  divisórias  em alvenaria  e  gesso  acartonado,
revestimento externo em pastilhas cerâmicas, esquadrias metálica e vidro, instalações hidrossanitárias e
pluvial,  combate  a incêndio,  GLP, SPDA entre outros  serviços  a serem constatados no local.  Será
realizada a instalação de rede de energia ininterrupta para receber no-break central,  com banco de
baterias, sistema de ar condicionado tipo expansão direta (mini-split), além de cabeamento estruturado.

 2.2.4  A princípio,  faltam  os  acabamentos  internos,  pele  de  vidro,  guarda-corpos,  climatização,
equipamentos, louças e metais, portas, acabamento da pintura, complemento de algumas instalações e
testes, entre outros, conforme caderno de encargos, planilha orçamentária e demais documentos anexos

 2.2.5 Endereço da atual sede: Travessa São Benedito, nº 665 – Bairro Centro; CEP: 65.609-410 –
Caxias/MA; Tel.: (99) 3421-4123; E-mail: prma-cpl@mpf.mp.br

 2.3 O objeto desta contratação será licitado pela modalidade tomada de preços, com execução por
empreitada por preço global.

 2.4  O critério  de seleção da proposta  será  o de empreitada por  menor  preço global,  seguidos os
critérios legais de exequibilidade e outros.

 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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 3.1 Descrição da Obra

 3.1.1 A descrição detalhada do objeto encontra-se nos seguintes anexos:

 3.1.1.1 Projeto Executivo de Engenharia e Arquitetura ou PLANTAS – (ANEXO A.1);

 3.1.1.1.1 Projeto de Estrutura e Fundações (EST);

 3.1.1.1.2 Projeto de Arquitetura (ARQ);

 3.1.1.1.3 Projeto de Cobertura do Estacionamento (ARQ E MET);

 3.1.1.1.4 Projeto de Impermeabilização (IMP);

 3.1.1.1.5 Projeto de Instalações Hidráulicas (HID);

 3.1.1.1.6 Projeto de Instalações de Esgoto Sanitário (SAN);

 3.1.1.1.7 Projeto de Instalações de Águas Pluviais (DAP);

 3.1.1.1.8 Projeto de Drenos de Ar Condicionado (IDR);

 3.1.1.1.9 Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio (INC);

 3.1.1.1.10 Projeto de GLP (GLP);

 3.1.1.1.11 Projeto de Instalações Elétricas (ELE);

 3.1.1.1.12 Projeto de Aterramento e SPDA (ATE);

 3.1.1.1.13 Projeto de Instalações de Rede Estruturada e Antena de TV (CAB);

 3.1.1.1.14 Projeto de Climatização (ARC);(todos os projetos em sequência)

 3.1.2 Caderno de Encargos e Especificações Técnicas – (ANEXO A.2);

 3.1.3 Orçamentos – (ANEXO A.3);

 3.1.3.1 Planilha Orçamentária Sintética

 3.1.3.2 Planilha Orçamentária Analítica (Composições de Custos Unitários)

 3.1.3.3 Detalhamento do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)

 3.1.4 Cronograma Físico-Financeiro – (ANEXO A.4).

 3.2  Os  materiais  a  serem  empregados  e  os  serviços  a  serem  executados  deverão  obedecer
rigorosamente:

 3.2.1 Às normas e especificações constantes deste Projeto Básico e seus anexos;

 3.2.2 Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

 3.2.3 Às disposições legais dos órgãos da União e do Governo do Maranhão;

 3.2.4 À regulamentação interna da PRMA;

 3.2.5 Aos regulamentos das concessionárias locais;

 3.2.6 Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

 3.2.7 Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

 3.2.8 Às práticas SEAP – Projetos, execução e manutenção.

 3.2.9 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro
uso e devem ser submetidos à aprovação da Fiscalização.

 3.3 A CONTRATANTE não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fabricantes ou fornecedores.
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 3.4 As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de material são meramente para
balizar  as  cotações  e  admitem  material  equivalente  técnico  se  devidamente  comprovado  seu
desempenho  e  funcionalidade  por  meio  de  testes  e  ensaios  previstos  por  normas  e  desde  que
previamente aceito pela CONTRATANTE.

 3.4.1 A equivalência  indicada é em relação ao atendimento aos requisitos  e critérios mínimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento),
de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia, devendo ser  avaliada pela Fiscalização
antes  do  fornecimento  efetivo,  mediante  apresentação  de  amostra  do  material  proposto  pela
CONTRATADA, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, ou outros documentos. 

 3.5  Deverão ser  utilizados materiais  e  tecnologias  de baixo impacto ambiental,  que promovam a
conservação e  o  uso  racional  da  água,  a  eficiência  energética  e  a  especificação  de  produtos  com
certificação ambiental, sempre que possível e que os custos forem compatíveis com o praticado no
mercado.

 3.6 Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela CONTRATANTE,
devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios
determinados pelos órgãos competentes. 

 3.7 Os representantes da CONTRATANTE e toda pessoa autorizada por ela terão livre acesso ao
canteiro  e  a  todos  os  locais  onde  estejam  sendo  realizados  trabalhos,  estocados  e/ou  fabricados
materiais e equipamentos relativos à execução dos serviços contratados.

 3.8 Da Sustentabilidade:

 3.8.1 Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993, as obras e serviços de engenharia no âmbito
desta Procuradoria devem ser executadas visando à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água, bem como à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.

 3.8.2 Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais,  tecnologias e matérias primas de
origem local para a execução, conservação e operação da edificação.

 3.8.3 O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC da CONTRATADA, nas
condições  determinadas  pelo  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  CONAMA,  por  meio  da
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser  estruturado em conformidade com o modelo
especificado pelos órgãos competentes. 

 3.8.4 Nos serviços contratados será exigido o uso obrigatório de agregados reciclados, sempre que
existir a oferta desse material, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados
naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de
fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte
de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
NBR nº  15.112,  15.113,  15.114,  15.115  e  15.116  de  2004,  disponibilizando  campo  específico  na
planilha de composição dos custos.

 4. PROPOSTA DE PREÇO

 4.1 Apresentação da Proposta:

 4.1.1 A proposta deverá ser apresentada com as quantidades, preço unitário e total, em moeda nacional
já  consideradas  as  despesas  diretas  e  indiretas  com materiais,  mão de obra,  cumprimento das  leis
sociais, encargos fiscais, tributários, trabalhistas, civis, transportes, taxas, seguros e demais valores e
encargos necessários à perfeita execução do objeto.
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 4.1.2 A licitante  deverá apresentar  impressos e em meio digital  a  planilha orçamentária sintética,
planilha de composição de BDI e cronograma físico-financeiro, para fins de julgamento e aceite da
proposta. 

 4.1.3  A planilha analítica deverá ser apresentada apenas em meio digital.

 4.1.4 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros aritméticos, bem
como as  divergências  que  porventura  ocorrerem entre  o  preço  unitário  e  o  total  do  item,  quando
prevalecerá sempre o primeiro.

 4.2 O cronograma físico-financeiro apresentado como anexo a este Projeto Básico servirá como base
para as licitantes elaborarem suas propostas. 

 4.2.1 Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do Edital,
sendo recomendada a vistoria do local dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser
alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

 4.3  As  despesas  com despachantes,  deslocamentos  de  funcionários,  utilização  de  veículos,  entre
outros,  que  não  forem  computados  nos  itens  próprios  da  Planilha  Orçamentária,  serão  sempre
consideradas como incluídas no BDI (custo de administração central) da CONTRATADA e não devem,
portanto, constar nas composições de preços de serviços.

 4.4 Fazer referência a marca ou modelo comercial nos desenhos, no Caderno de Especificações e
Encargos  e  na Planilha de  Quantidades  e  Preços se  for  indispensável  à  perfeita  caracterização do
componente ou equipamento, indicando, obrigatoriamente, a expressão “ou equivalente” ou “de igual
ou superior qualidade”, definindo com clareza e precisão as características e desempenhos técnicos
requeridos pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros
modelos e fabricantes.

 4.5 De acordo com as condições deste Projeto Básico, serão incorporadas aos preços dos serviços,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da mão de obra essencial à execução dos serviços,
todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de: 

 4.5.1 Ferramentas manuais, elétricas ou não;

 4.5.2 Ferramentas de corte e/ou desbaste;

 4.5.3 Outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como itens de custo próprio na
Planilha Orçamentária. 

 4.5.4  Deverão  ser  incorporadas  nos  preços  dos  serviços,  quaisquer  que  sejam,  as  perdas  ou
desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra.

 4.6 O Valor Total máximo estimado para execução dos serviços é de R$  1.091.857,87 (Um milhão,
noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), incluído o percentual do
BDI de Serviços, conforme discriminado na planilha estimativa constante no ANEXO A.3 

 5. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 5.1 Os serviços deverão ser executados na Procuradoria República no Município de Caxias, situada na
Avenida Norte – Sul, Quadra 03, Lote 04 – Cidade Judiciária

 6. VISTORIA

 6.1 É facultado, mas extremamente recomendável, às licitantes realizarem vistoria no local onde serão
executados os serviços, ocasião em que serão sanadas as dúvidas porventura existentes, não cabendo
nenhuma alegação posterior por desconhecimento das condições locais e do terreno.
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 6.1.1 A não realização da visita não admitirá à licitante qualquer futura alegação de óbice, dificuldade
ou custo não previsto para a execução do objeto ou obrigação decorrente desta licitação.

 6.2 A vistoria de que trata o item anterior deverá ser  agendada,  com no mínimo 01 (um) dia de
antecedência,  com o Engenheiro Raimundo Serra  Froz Júnior,  no período de 14 a 18.05.2018,  no
horário das 09h00 às 12h00 e das 15h00 às 17h30 na sede da Procuradoria da República no município
de Caxias, pelo telefone (98) 3213-7171.

 6.3 Na opção da não realização da vistoria, a licitante deverá, no ato de apresentação das propostas
para o certame licitatório, apresentar uma declaração, que pode apresentar o formato do Anexo do
Edital,  de  que possui  pleno conhecimento do local  onde estão localizadas as  estruturas,  e  de suas
peculiaridades, não podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições do local, em favor de
eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos.

 6.4 Caso a empresa opte por realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração de Vistoria, no ato de
apresentação das propostas para o certame licitatório, conforme Anexo do Edital, em papel timbrado da
mesma,  e  visada pelo engenheiro  da  PR/MA, o  qual  ficará  com uma cópia,  que  informe  sobre  o
comparecimento e vistoria aos locais onde serão executados os serviços. Deve conter ainda informação
de que tomou conhecimento  de todos  os  detalhes  que  se  farão necessários  à  apresentação  de sua
proposta.

 7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 7.1  A prestação  dos  serviços  deverá  ter  início  em data  ou  prazo  fixado  em Ordem de  Serviço
específica, emitida pelo Gestor do Contrato.

 7.2 Os serviços deverão ser executados no prazo de 8 (oito) meses, a contar do recebimento da Ordem
de Serviço, conforme Cronograma Físico-financeiro.

 7.2.1 A Ordem de Serviço será emitida após a aprovação do Cronograma Físico-financeiro entregue
pela CONTRATADA nas condições especificadas abaixo.

 7.2.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar seu Cronograma Físico-Financeiro detalhado em até 10
(dez) dias após a assinatura do Contrato, que será submetido à aprovação da Fiscalização.

 7.2.1.2  O  Cronograma  Físico-Financeiro  apresentado  pela  CONTRATADA  e  aprovado  pela
Fiscalização,  servirá como referência para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual
indicativo de atraso, passível das sanções previstas em Contrato.

 7.2.2 Todas as atividades que ocorrerem fora do horário padrão de execução de serviços deverão ser
precedidas  de  autorização  expressa  da Fiscalização  e  registradas  no Diário  de Obras,  sem ônus  à
Contratante.

 8. PRAZO DE VIGÊNCIA

 8.1 O contrato terá  vigência da data da sua assinatura  até 90 (noventa)  dias  após o recebimento
definitivo da última etapa dos serviços.

 9. DO REAJUSTE DO PREÇO

 9.1 O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta, pela variação do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção ou outro
que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não
decorra de culpa da contratada. 
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 10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 10.1  Prestar  as  informações  e  esclarecimentos  pertinentes  que  venham  a  ser  solicitados  pela
CONTRATADA;

 10.2 Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por ela formalmente
indicada;

 10.3 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

 10.4 O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre os
serviços. Verificar o cumprimento do cronograma de execução e, ainda, aplicar multa ou rescindir o
contrato,  caso  a  CONTRATADA  desobedeça  a  quaisquer  das  cláusulas  estabelecidas  nesta
especificação.

 10.5 O CONTRATANTE designará os servidores para fiscalização e acompanhamento da execução
dos serviços.

 10.6 Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais em que devam executar suas
atividades,  disponibilizando  meios  de  identificação  (crachá),  e  mantendo,  por  meio  do  setor  de
segurança do CONTRATANTE, ficha cadastral atualizada;

 10.7 Instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança e prevenção de incêndios adotados
pelo CONTRATANTE

 10.8  Efetuar,  com  pontualidade,  os  pagamentos  à  CONTRATADA,  após  o  cumprimento  das
formalidades contratuais e legais.

 10.9 Não permitir que pessoas estranhas à CONTRATADA executem os serviços.

 10.10 Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

 10.11 Aprovar desde que justificada a  substituição do profissional  responsável  pela execução dos
serviços, respeitada a experiência equivalente ou superior do profissional substituído.

 10.12 Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação da CONTRATADA que
ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à qualificação econômico-financeira;

 10.13 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato, podendo aplicar as penalidades
previstas na legislação vigente;

 10.14 Será(ão) nomeado(s) Gestor(es) do Contrato, que ficará(ão) responsável(eis) pela fiscalização e
acompanhamento da execução do objeto contratado, devendo fazer anotações e registros de todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados para
o fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando do
recebimento definitivo, o que não exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA.

 10.15 O(s) Gestor(es) do Contrato terá(ão) poderes para:

 10.15.1 Definir toda e qualquer ação de orientação, gerenciamento, controle e acompanhamento da
execução do Contrato, determinando as providências cabíveis;

 10.15.2 Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, quando estes
não estiverem sendo executados dentro dos parâmetros estabelecidos no Contrato, submetendo o caso
ao Secretário de Administração para providências.

 10.15.3 Recusar qualquer serviço que não atenda satisfatoriamente as condições estabelecidas.

 11.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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 11.1 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações
se obriga a atender.

 11.2 Planejar a execução e a supervisão dos serviços.

 11.3  Orientar  regularmente  seus  empregados  acerca  da  adequada  metodologia  de  otimização dos
serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no
uso dos equipamentos.

 11.4 Encaminhar, antes do início dos trabalhos, documento com nome e número da identidade dos
funcionários  que  executarão  os  serviços,  atualizando  essa  lista  a  cada  novo  empregado  que  for
contratado ou dispensado;

 11.5 Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, a execução de serviços em que forem constatadas
imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, no prazo estipulado pelo Gestor do Contrato.

 11.6  Solicitar  por  escrito  e  devidamente  fundamentado  quaisquer  modificações  na  execução  dos
serviços para análise e decisão do CONTRATANTE;

 11.7 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, por
dolo  ou  culpa  de  seus  empregados,  ficando  obrigada  a  promover  a  devida  restauração  e/ou  o
ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua
responsabilidade. Caso não o faça no prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar o valor do ressarcimento na fatura do mês e/ou da garantia, sem prejuízo de poder denunciar
o Contrato, de pleno direito;

 11.8 Comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade
que impossibilite a execução dos serviços;

 11.9 Zelar para que seus empregados mantenham-se devidamente identificados por meio de crachás de
identificação  e  devidamente  uniformizados  de  forma  condizente  e  dentro  dos  padrões  de  higiene
pessoal, sempre que estiverem circulando nas dependências do CONTRATANTE;

 11.10  Executar  os  serviços   observando rigorosamente  as  normas  e  especificações  constantes  do
Caderno de Especificações  e  Encargos,  principalmente  as  normas  da ABNT,  as  disposições  legais
Federal e Distrital e demais normas e regulamentos pertinentes.

 11.11 São obrigações  da CONTRATADA e correrão por  sua  conta  exclusiva,  além dos  encargos
indicados no projeto de engenharia e arquitetura:

 11.11.1 As despesas e providências necessárias à inscrição junto aos órgãos e repartições públicas
competentes;

 11.11.2 A obtenção de todas as licenças e franquias necessárias à perfeita consecução dos serviços,
pagando os emolumentos definidos na legislação e observando todas as leis, regulamentos e posturas
referentes ao contrato e à segurança pública;

 11.11.3 O pagamento das despesas com multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais ou municipais, em consequência de fato a ela imputável ou por ato de seu pessoal,
inclusive aquelas que por efeito legal sejam impostas à CONTRATANTE; 

 11.12 Fornecer todos os materiais indispensáveis à boa execução dos serviços contratados, de acordo
com as Especificações Técnicas e Projetos Executivos, assumindo as despesas referentes ao transporte,
carga, descarga e movimentação dos mesmos, bem como respectivas perdas e estocagem, dentro e fora
do canteiro;

 11.13 Providenciar, em até 05 (cinco) dias úteis após emissão da ordem de serviço, a Anotação ou
Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA e/ou CAU de todos os profissionais
envolvidos, incluindo as empresas subcontratadas, arcando com os custos do registro e mantendo-as
atualizadas. A qualquer tempo, o CONTRATANTE poderá solicitar as respectivas comprovações;

____________________________________________________________________________
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, Nº 52 – AREINHA, SÃO LUÍS/MA – CEP 65.030-015

PRMA-CPL@MPF.MP.BR – (98) 3213-7144/7182

30/56



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 – CONTINUIDADE OBRA PRM/CAXIAS

 11.13.1 Os profissionais indicados pela CONTRATADA para executarem os serviços objeto desta
contratação poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que aprovada previamente pela CONTRATANTE.

 11.14 Comunicar-se com o CONTRATANTE por meio de documentos oficiais por escrito;

 11.15 Comunicar  oficialmente  ao CONTRATANTE a  ocorrência  de  qualquer  irregularidade,  bem
como as providências a serem tomadas;

 11.16 Caso a  CONTRATADA tenha sua sede em outro Estado,  deverá  apresentar,  na  ocasião da
assinatura do contrato, comprovação de registro ou visto no CREA/MA ou CAU, conforme exigência
do respectivo conselho;

 11.17 Cumprir as Normas Regulamentares – NR's, especialmente as de Segurança, Higiene e Medicina
do  Trabalho  E  Trabalho  em Altura,  obrigando  seus  empregados  e  subcontratados  a  utilizarem os
equipamentos de proteção individuais necessários para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, bem
como apresentando sua certificação;

 11.18 Providenciar a retirada do local, imediatamente após o recebimento da ordem correspondente
emitida  pelo  CONTRATANTE,  qualquer  pessoa  (empregado,  tarefeiro,  operário,  subcontratado,
prestador  de  serviços,  entre  outros),  cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  for  julgado
prejudicial, inconveniente, inadequado ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse do serviço, devendo
sua reposição ser efetuada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

 11.19 Fornecer todos os materiais indispensáveis à boa execução dos serviços contratados, de acordo
com as Especificações Técnicas e Projetos Executivos, assumindo as despesas referentes ao transporte,
carga, descarga e movimentação dos mesmos, bem como respectivas perdas e estocagem, dentro e fora
do canteiro;

 11.20 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, submetendo os materiais a serem
empregados à prévia aprovação do CONTRATANTE, que se reserva no direito de rejeitá-los caso não
satisfaçam os padrões especificados;

 11.21  Submeter  à  prévia  aprovação  do  CONTRATANTE  qualquer  proposta  de  substituição  de
profissional  indicado durante  a licitação para  assumir  a responsabilidade técnica pela  execução do
contrato (engenheiro residente ou arquiteto residente), desde que justificado o motivo da alteração, a
qual somente será admitida se respeitadas as condições exigidas para a sua aceitação, devidamente
comprovadas;

 11.22 Atender aos chamados do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou outro que for
fixado pela Administração em razão da urgência, contados do recebimento da comunicação oficial da
ocorrência, durante o período de garantia, sob pena de aplicação das sanções previstas.

 11.23  Acatar  a  determinação  do  CONTRATANTE,  no  sentido  de  suspender  ou  paralisar  todo  e
qualquer serviço em andamento, que não esteja sendo executado dentro dos parâmetros das normas
técnicas  e  de  acordo  com o  caderno  de  encargos,  arcando  com o  ônus  decorrente  da  respectiva
determinação, hipótese em que serão mantidos inalterados os prazos contratuais.

 11.24 São de responsabilidade da CONTRATADA:

 11.24.1  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  os  seus  empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

 11.24.2 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste
contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

 11.24.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada à execução
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
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 11.25 Quanto às obrigações gerais:

 11.25.1 Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação que ensejaram sua contratação;

 11.25.2 Disponibilizar o endereço comercial, telefone e uma conta de e-mail para fins de comunicação
entre as partes, mantendo-os atualizados;

 11.25.3 Indicar formalmente seu preposto;

 11.25.4 Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas internas da Procuradoria-Geral da República
e da PRMA relativa à segurança e proteção ambiental;

 11.25.5 Obedecer às normas e recomendações em vigor, editadas pelos órgãos oficiais competentes ou
entidades autônomas reconhecidas na sua área de atuação;

 11.25.6 Pagar seus empregados, encargos trabalhistas e sociais e as empresas subcontratadas em dia,
exibindo ao CONTRATANTE a documentação comprobatória.

 11.25.7 Atender, no que lhe couber, as disposições previstas na Lei nº 12.305/2010, de 02 de agosto de
2010, (Política Nacional dos Resíduos Sólidos), e no Decreto nº 7.404/2010, de 23 de dezembro de
2010,  que  a  regulamenta;  sob  pena de,  independentemente  da  existência  de  culpa,  ser  obrigada  a
reparar  eventuais  danos causados,  sem prejuízo das  sanções cíveis  e  penais   previstas  em lei,  em
especial daquelas fixadas na Lei 9.605/1998, de 12 de fevereiro de 1998, que dispões sobre sanções
penais  e  administrativas  derivadas  de  condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente  e  dá  outras
providências.

 11.25.8 Não se prevalecer de qualquer erro involuntário ou omissão existente para eximir-se de suas
responsabilidades.   

 11.25.9 Apresentar cronograma físico e plano de trabalho para execução dos serviços com nível de
detalhamento que revele a sequência executiva planejada para o prazo determinado.

 11.25.10 Dispor de todas as ferramentas necessárias para elaboração de relatórios e captação de dados;

 11.25.11  Dispor  de  todos  os  equipamentos  e  ferramentas  necessários  para  a  execução  total  dos
serviços;

 11.25.12 Providenciar a mobilização e desmobilização de seus equipamentos e equipe de campo;

 11.25.13  Zelar  para  que  todos  os  serviços  sejam executados  por  profissionais  comprovadamente
qualificados;

 11.25.14  Providenciar  o  fornecimento  e  a  instalação  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual  e
Coletiva, que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas dos serviços, de acordo com o
previsto na NR 06 / NR18 da Portaria Nº 3214 do Ministério do Trabalho e NR 35 da Portaria SIT n.º
313, de 23 de março de 2012, bem como as demais normatizações de segurança vigentes;

 11.25.15 No caso de  descumprimento quanto  ao  uso de EPI's  referenciado neste  Projeto  Básico,
mediante  fiscalização  própria  ou  da  Brigada  de  Incêndio,  o  CONTRATANTE poderá  paralisar  os
serviços  enquanto houver  empregados não protegidos,  ficando o ônus da paralisação por conta da
CONTRATADA.

 11.26 Quanto às vedações:

 11.26.1 Não ter como sócios, gerentes, diretores ou administradores cônjuges, companheiros(as) ou
parentes  em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  membros  e
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento do Ministério Público da União e
dos Estados, sob pena de rescisão contratual;

 11.26.2  Não  reproduzir,  divulgar  ou  utilizar  em  benefício  próprio,  ou  de  terceiros,  quaisquer
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;
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 11.26.3 Não permitir que seus empregados pratiquem a venda de quaisquer mercadorias e produtos nas
dependências  do  CONTRATANTE,  bem  como  que  executem  atividades  incompatíveis  com  as
previstas neste Contrato;

 11.26.4 Não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer
atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos,
sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;

 11.26.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE;

 11.26.6  Não caucionar  ou  utilizar  o  Contrato  para  quaisquer  operações  financeiras,  sob  pena  de
rescisão contratual.

 11.26.7  Proibir  seus  empregados  de  solicitar  serviços,  materiais  ou  equipamentos  às  empresas
terceirizadas que prestam serviços ao CONTRATANTE;

 11.26.8 Não utilizar ou contratar a mão de obra das empresas terceirizadas que prestam serviços ao
CONTRATANTE  para  a  realização  total  ou  parcial  dos  trabalhos  de  responsabilidade  da
CONTRATADA.

 12. DA SUBCONTRATAÇÃO

 12.1  Não  será  permitida  a  subcontratação  total  do  objeto.  A subcontratação  parcial  do  objeto  é
permitida após a  devida autorização prévia  do CONTRATANTE,  que verificará  quanto à  empresa
subcontratada o atendimento do edital, devendo atender também as seguintes exigências:

 12.1.1 Subcontratação de partes do objeto não libera a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades
legais e contratuais;

 12.1.2 Responderá a CONTRATADA perante a Administração pela parte que subcontratou;

 12.1.3 Os serviços especializados a cargo de diferentes empresas subcontratadas serão coordenados
pela  CONTRATADA  de  modo  a  proporcionar  o  atendimento  harmonioso,  em  seu  conjunto,
permanecendo sob sua responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais;

 12.1.4 A CONTRATADA poderá, durante a execução do contrato, subcontratar os serviços no limite
de 30% (trinta por cento) do valor global,  restringindo-se à subcontratação dos seguintes serviços:
caminhos  de  serviço,  esquadrias,  serralheria,  marcenaria,  rede  estruturada,  impermeabilização,
climatização, divisórias e forro de gesso.

 12.2 A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito e, somente após a aprovação da
fiscalização do CONTRATANTE, os serviços a serem realizados pela SUBCONTRATADA poderão
ser iniciados.

 12.3 As  solicitações  para  subcontratações  deverão ser  submetidas  previamente  à  fiscalização.  Tal
solicitação  deverá  discriminar  o  nome  da  empresa  ou  profissional,  endereço,  CNPJ  ou  CPF e  os
serviços que serão a elas subcontratados.

 12.4 As empresas SUBCONTRATADAS deverão comprovar regularidade jurídica, fiscal e trabalhista
previstas no Edital.

 12.5 A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser efetuada
com empresas devidamente registradas no CREA e/ou CAU, com qualificação técnica compatível com
o serviço que pretenda executar.

 12.6  Os  serviços  subcontratados,  caso  não  satisfaçam  os  projetos  e/ou  as  especificações,  serão
impugnados pela Fiscalização, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua reexecução
direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.
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 12.7  Os  serviços  a  cargo  de  diferentes  empresas  subcontratadas  serão  coordenados  pela
CONTRATADA,  sob  a  supervisão  da  FISCALIZAÇÃO,  de  modo  a  proporcionar  o  andamento
harmonioso da execução dos serviços, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade
o cumprimento das obrigações contratuais.

 13. DA FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

 13.1 No Curso do contrato, é admitida a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA /em outra
pessoa jurídica, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidos as demais cláusulas e condições do contrato; não prejudique a execução do
objeto contratado e haja a anuência expressa da CONTRATADA à continuidade do contrato podendo
decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.

 14. DO CONSÓRCIO

 14.1 Não será admitida a participação de empresas  em regime de consórcio,  pois a realidade do
mercado  demonstra  que  existem  várias  empresas  especializadas  na  realização  deste  objeto,  não
precisando de outras empresas para auxílio técnico ou operacional.

 15. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 15.1 A CONTRATADA prestará garantia contratual  no valor de R$ __________ (_________), no
prazo de 10 (dez) dias uteis contados da data da assinatura do contrato, correspondente ao percentual de
5% (cinco por cento) do valor total contratado, cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas
no artigo 56, § 1ºda Lei nº 8.666/1993.

 15.2 O descumprimento do prazo implicará na retenção automática do valor equivalente dos créditos
que a CONTRATADA vier  a fazer  jus  perante  o CONTRATANTE,  ou,  ainda,  quando for o  caso,
cobrado judicialmente.

 15.3 O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia contratual para corrigir imperfeições na
execução  do  objeto  deste  Contrato,  ou  para  reparar  danos  decorrentes  das  ações  ou  omissões  da
CONTRATADA ou, ainda, para satisfazer quaisquer obrigações, judiciais ou extrajudiciais, resultantes
ou decorrentes de suas ações ou omissões.

 15.4 A autorização contida no parágrafo anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas nos termos
deste  Contrato,  garantidos  a  ampla  defesa  e  o  contraditório  e,  ainda,  às  obrigações  trabalhistas,
previdenciárias e fundiárias inadimplidas.

 15.5 O prazo para que o CONTRATANTE cientifique a instituição garantidora do fato justificador da
execução da garantia contratual deverá ser igual ou superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da
consumação do fato.

 15.6 A garantia contratual integralizada deverá vigorar durante toda a vigência do contrato, reforçando-
a ou reconstituindo-a quando se fizer necessário, tendo a sua validade até 3 (três) meses após o término
da vigência contratual.

 15.7 A garantia  contratual  deverá  ser  integralizada no prazo de 5 (cinco)  dias  úteis,  a  contar  do
recebimento de notificação, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver
redimensionamento no valor contratual.

 15.8 A garantia contratual oferecida na modalidade fiança bancária, deverá:

 15.8.1 Ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil;

 15.8.2 Ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança;
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 15.8.3 Conter renúncia expressa ao benefício de ordem;

 15.8.4 Estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento;

 15.8.5 Ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de fiança, nos termos do art.
56 da Lei 8.666/1993, previamente aprovado pelo CONTRATANTE.

 15.9 A garantia contratual oferecida na modalidade títulos da dívida pública, estes deverão ter valor de
mercado compatível com o valor a ser garantido, preferencialmente em consonância com as espécies
recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei 10179/2001.

 15.10 A garantia contratual oferecida na modalidade caução em dinheiro deverá ser depositada junto à
Caixa Econômica Federal, nominal ao Ministério Público Federal, para os fins específicos a que se
destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

 15.11 A garantia contratual oferecida na modalidade de seguro-garantia deve mencionar na apólice,
expressamente,  a  cobertura  de  eventuais  demandas  trabalhistas  e  previdenciárias  nas  quais  o
CONTRATANTE responda solidariamente ou subsidiariamente com a CONTRATADA.

 16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

 16.1 Os serviços objeto da presente contratação serão recebidos da seguinte forma:

 16.1.1 Provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado,  assinado  pelas  partes  em até  15  (quinze)  dias  da  comunicação  escrita  feita  pela
CONTRATADA;

 16.1.2  Definitivamente,  por  comissão  designada  pela  autoridade  competente,  mediante  termo
circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento
provisório, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o
disposto no artigo 69 da lei 8.666/93.

 17. DO FATURAMENTO

 17.1 A CONTRATADA deverá apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em nome da
Secretaria  de  Administração  do  MPF,  CNPJ nº  26.989.715/0050-90,  emitida  após  a  prestação  dos
serviços correspondentes a cada etapa do cronograma físico-financeiro, após aprovação da etapa pelo
CONTRATANTE  mediante  a  comprovação  por  meio  de  medições  mensais,  acompanhada  das
respectivas comprovações de regularidade junto à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito, ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF, às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal
de seu domicílio ou Sede e à Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
conforme Lei nº 12.440/2011.

 17.2 Quando da emissão da fatura ou nota fiscal, a CONTRATADA deverá destacar, após a descrição
dos serviços, a importância referente à retenção do Imposto sobre Serviços, a título de “ISS a ser
recolhido por substituição tributária”, conforme legislação vigente.

 17.3 A inexistência do destaque de que trata o item anterior não impede a retenção por parte do
CONTRATANTE.

 17.4  Quando  do  pagamento  da  fatura  ou  nota  fiscal  será  efetuada  a  retenção  dos  valores
correspondentes a tributos e contribuições sociais, nos termos legais.

 17.5 Serão deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e juros de mora de
tributos  e contribuições sociais,  decorrentes de entrega de faturamento em atraso,  configurado por
prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da obrigação.
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 17.6 Serão realizadas medições mensais dos serviços realizados. Para cada medição mensal deve ser
realizado um boletim de medição. O valor do faturamento será dimensionado a partir das informações
dos boletins e planilhas de medições observando-se os cumprimentos das etapas previstas.

 18. DO PAGAMENTO

 18.1 A CONTRATADA deverá apresentar,  após a execução dos serviços e conforme as medições
efetuadas  pelo CONTRATANTE, nota fiscal/fatura  de serviços,  emitidas  e  entregues ao Gestor do
Contrato, para fins de aprovação.

 18.2  O  pagamento  será  efetuado  conforme  etapas,  subetapas,  parcelas,  trechos  ou  subtrechos
estabelecidos no cronograma físico-financeiro executivo.

 18.3 As medições serão feitas mensalmente, a partir do início da contagem do prazo de execução do
objeto, observados os respectivos projetos, especificações, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro (ANEXOS A.1 a A.4).

 18.4 O pagamento da última parcela mensal será efetuado após o recebimento definitivo do serviço.

 18.5  O  CONTRATANTE  efetuará  o  pagamento  à  CONTRATADA pelos  serviços  efetivamente
prestados em até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto da fatura ou nota fiscal,  por meio de
depósito em conta-corrente, mediante Ordem Bancária.

 18.6 A liberação para pagamento da fatura ou nota fiscal ficará condicionada ao atesto do Gestor do
Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993.

 18.7 O pagamento poderá ser efetuado parcialmente na pendência de liquidação de qualquer obrigação
financeira que for imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

 18.8 Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal,
ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará na interrupção da contagem do
prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a regularização da situação.

 18.9 Para efeito de pagamento, considerar-se-á paga a fatura na data da emissão da Ordem Bancária.

 18.10  Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  CONTRATADA não  tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pelo
CONTRATANTE, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo

I = (TX/100)/365, assim apurado: I = (6/100)/365; I = 0,00016438

Em que:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;

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.

 18.11 Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior,  na hipótese de eventual pagamento
antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto nº 93.872/1986.
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 18.12  Caso  a  CONTRATADA seja  optante  pelo  Sistema  Integrado de  Pagamento  de  Impostos  e
Contribuições  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  SIMPLES,  deverá  apresentar
acompanhada da Nota Fiscal a devida comprovação a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006.

 19. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

 19.1 O objeto da contratação terá a garantia pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, a contar
do recebimento definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo prestador se o prazo for superior,
dentro do qual a CONTRATADA deverá refazer o serviço em desacordo com as especificações, sem
ônus adicional para o CONTRATANTE. 

 20. DAS SANÇÕES

 20.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

 20.1.1  Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da
contratação;

 20.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

 20.1.3 Fraudar na execução do contrato;

 20.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

 20.1.5 Cometer fraude fiscal;

 20.1.6 Não mantiver a proposta.

 20.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

 20.2.1  Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos
significativos para o CONTRATANTE;

 20.2.2 Multa moratória por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, a ser
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes
hipóteses:

 20.2.2.1 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado das obrigações estabelecidas
no Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

 20.2.3 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial e 10% (dez por
cento) no caso de inexecução total do objeto contratado sobre o valor total do Contrato.

 20.2.3.1 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;

 20.2.4  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

 20.2.5 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 o CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

 20.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e
os profissionais que:
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 20.3.1  Tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

 20.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

 20.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

 20.3.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

 20.3.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

 20.3.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 20.4  Desconto  Do  Valor  Da  Multa  –  Se  o  valor  da  multa  não  for  pago  por  meio  de  Guia  de
Recolhimento da União – GRU será automaticamente descontado dos créditos que a CONTRATADA
vier a fazer jus perante o CONTRATANTE, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, e se for superior a estes, será abatido do valor da garantia de execução do Contrato, se houver, ou
ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

 21. DA HABILITAÇÃO

 21.1 A licitante deverá apresentar a seguinte documentação:

 21.1.1  Atestado(s)  de  Capacidade Técnica,  fornecido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado, comprovando que a empresa tenha prestado serviços equivalentes ao objeto.

 21.1.1.1 Não será aceito atestado de serviços ainda não concluídos, executados parcialmente ou em
andamento.

 21.1.2 Comprovante de registro de pessoa jurídica, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia  – CREA e/ou Conselho de Arquitetura  e  Urbanismo – CAU do domicílio  ou sede da
empresa, comprovando habilitação para execução dos serviços de equivalentes ao objeto. O certificado
deverá estar dentro do prazo de validade. 

 21.1.3 Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, de responsáveis técnicos
e/ou membros da equipe técnica que deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega da proposta.

 21.1.3.1 Para fins de comprovação, entende-se como pertencente ao quadro permanente da licitante: o
sócio  que  comprove  seu  vínculo  por  intermédio  de  contrato  social/estatuto  social  ou  o
administrador/diretor ou, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência
Social  ou,  o  prestador  de  serviços  com  contrato  escrito  firmado  com o  licitante  ou  profissional
pertencente  ao  rol  de  responsáveis  técnicos  da  empresa  ou  com  declaração  de  compromisso  de
vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame, 

 21.1.4 Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, de profissional(ais) de
nível superior, ou outro devidamente reconhecido por entidade competente, detentor(es) de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com relevância
em execução de serviços de rede estruturada, climatização, arquitetura;

 21.1.5  Declaração  de  que  conhece  as  condições  locais  para  a  execução do  objeto  e  entrega  dos
serviços, conforme modelo no ANEXO A.6.

 21.2 Do Julgamento das Propostas:
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 21.2.1 No julgamento das  propostas  será  adotado o critério  de menor  preço global,  e  devem ser
atendidas as especificações listadas a seguir:

 21.2.1.1  O  Pregoeiro  efetuará  análise  dos  preços  unitários  e  dos  preços  dos  itens  previstos  no
cronograma físico-financeiro cotados nas propostas das licitantes,  os quais devem estar  abaixo dos
valores estimados pela Administração.

 21.2.1.2 Caso se verifique na proposta de menor preço global a ocorrência de serviços com preços
(com BDI) superiores aos orçados pela Administração, e esse fato não implique aumento de preço de
itens  no  cronograma  físico-financeiro,  a  licitante  deverá  apresentar,  no  prazo  de  01 (um)  dia  útil,
relatório técnico circunstanciado justificando a composição e dos preços dos serviços. Tal prazo poderá
ser prorrogado a pedido da licitante, devidamente justificado, e a critério da Administração. Caso as
justificativas  apresentadas não sejam acatadas  pela  Comissão Permanente  de Licitações,  a  licitante
deverá  adequar  sua  proposta  ao  orçamento  base  anexo ao  edital,  sob  pena  de  desclassificação  da
proposta.

 21.2.1.3 Caso se verifique na proposta de menor preço global a ocorrência de itens com preços (com
BDI) inferiores a 50% dos orçados pela CONTRATANTE, a licitante deverá, a critério da Comissão
Permanente de Licitações, apresentar, no prazo de 01 (um) dia útil, relatório técnico circunstanciado
comprovando que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto. Tal prazo poderá ser prorrogado a pedido da
licitante e a critério da Administração.  Caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela
Comissão Permanente de Licitação, a proposta da licitante será desclassificada.

São Luís – MA, 25 de abril de 2018.
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ANEXO II

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS E DEMAIS INFORMAÇÕES

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS
PLANTAS E DEMAIS INFORMAÇÕES

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM CAXIAS/MA

(Em arquivos eletrônicos disponíveis no site)

http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-
convenios/licitacoes 

Link: “Consultar Licitações”
Unidade Gestora: PR-MA

TOMADA DE PREÇOS 01/2018

AOS INTERESSADOS QUE QUISEREM UMA
CÓPIA PODERÃO FAZÊ-LA TRAZENDO UM CD

OU PEN DRIVE PARA GRAVAÇÃO
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ANEXO III

ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA DE OBRA 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO E OUTROS
ORÇAMENTOS/BDI

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM CAXIAS/MA

(Em arquivos eletrônicos disponíveis no site)

http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-
convenios/licitacoes 

Link: “Consultar Licitações”
Unidade Gestora: PR-MA

TOMADA DE PREÇOS 01/2018

AOS INTERESSADOS QUE QUISEREM UMA
CÓPIA PODERÃO FAZÊ-LA TRAZENDO UM CD

OU PEN DRIVE PARA GRAVAÇÃO
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018

(usar papel timbrado da empresa)

Nome da Empresa: .................................................................................................................
CNPJ nº ........................................................………………………………………………..
Endereço: ...............................................................................................................................
Fone:........................................................…………………………………………………...

E-mail: ..........................................................…………......................................................... 

Declaramos,  para  fins  de  participação  na  Tomada  de  Preços  n°  01/2018,  da
Procuradoria da República no Estado do Maranhão, que tem por objeto a escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para dar
continuidade na construção da futura  sede da Procuradoria  da República  em Caxias  (MA),  em
conformidade com as especificações e orçamentos contidos no Projeto Básico, bem como as normas
técnicas  aplicáveis  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT),  que  temos  pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos licitados. 

Declaramos, também, que na impossibilidade de vistoriar o local para a prestação
de serviços isso não implicará em prejuízo para a formulação da proposta comercial e dos trabalhos
dela decorrentes.

Assumimos total responsabilidade pela proposta apresentada, de forma que a falta
de conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços não será utilizada para
quaisquer  questionamentos  futuros  que  ensejem  avenças  técnicas  ou  financeiras  com  a
Procuradoria. 

São Luís, _____ de ___________________ de 2018.

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

Declaro  que  a  empresa  ______________________________
______________________________  realizou  vistoria  nas  dependências  da  futura  sede  da
Procuradoria  da  República  no  Município  de  Sete  Lagoas,  no  dia  _______  de
___________________ de 2018.

 

São Luís, _____ de ___________________ de 2018.

Assinatura:___________________________________

Servidor:

OBS.:  Esta  Declaração  deverá  constar  do  OBS.:  Esta  Declaração  deverá  constar  do  ENVELOPE  Nº  01:  DOCUMENTOS  DEENVELOPE  Nº  01:  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO.HABILITAÇÃO.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaramos, em atendimento ao previsto no item 7.4.1,  da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2018,  a

superveniência do(s) fato(s) a seguir, o(s) qual(is) poderá(ão) constituir-se em impeditivo(s) da nossa

habilitação na presente licitação:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________etc.

São Luís-MA, ___ de ______________ de 2018.

_________________________________________________
Assinatura e Carimbo
(representante legal)

OBS.: Esta Declaração deverá constar do ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (DECLARAÇÃO EXIGIDA SOMENTE EM CASO POSITIVO).
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO A MENORES NO QUADRO DE EMPREGADOS

.................................,  (nome  da  empresa)  inscrito  no  CNPJ  n°...................,  por  intermédio  de  seu

representante  legal  o(a)  Sr(a)....................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade

no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.

27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor

de dezesseis anos.

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

............................................................
(data)

...........................................................
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

OBS.:  Esta  Declaração  deverá  constar  do  ENVELOPE  Nº  01:  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(ME/EPP)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_________________(Nome da empresa),  CNPJ nº.  ______________,  sediada (endereço completo),

por  seu  representante  legal,  Sr.  ____________________,  portador  da  cédula  de  identidade  RG

_______________________  e  do  CPF  _______________,  abaixo  subscrito,  DECLARA

expressamente que se enquadra na definição do artigo 3° inciso I ou II da Lei Complementar n°123 de

14/12/2006 e que não possui nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06,

para fins de se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação.

Por ser expressão de verdade, firma a presente sob pena de responder em todas as esferas judiciais no

caso de falsidade do conteúdo aqui declarado.

Local, ____________________(data)

...................................................................................................
(nome completo)

Assinatura do Representante Legal

OBS.: Esta Declaração deverá constar do ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE – RESOLUÇÃO CNMP Nº 37/2009

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018

IDENTIFICAÇÃO
NOME EMPRESA:
CNPJ:
NOME DECLARANTE:
CPF:
CARGO:

Tendo em vista participação em licitação promovida pela Procuradoria da República no Estado do

Maranhão,  a  empresa  ______________________________,  CNPJ  nº  _______________________,

sediada  no(a)_______________________________(endereço  completo),  por  intermédio  de  seu

representante legal Sr(a) _________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _______ e do CPF n.º

_________, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros(as) ou

parentes, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e servidores ocupantes de cargos de direção do

Ministério Público da União, em respeito ao disposto no art. 4º da Resolução nº 37, de 28 de maio de

2009, do Conselho Nacional do Ministério Público.

Local e data

________________________________________________
Nome e CPF do declarante

OBS.: Esta Declaração deverá constar do ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE

PROPOSTA

........................................(Identificação  completa  do  representante  da  licitante),  como  representante
devidamente  constituído  da  .....................................................(Identificação  completa  da  licitante),
doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 10.12.5 do Edital, declara, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a)  a  proposta  apresentada  para  participar  da  licitação  acima  indicada  foi  elaborada  de  maneira
independente  pela  Licitante,  e  o  conteúdo  da  proposta  não  foi,  no  todo  ou  em parte,  direta  ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar  a proposta elaborada para participar desta licitação não foi  informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima indicada não será, no todo
ou  em parte,  direta  ou  indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com qualquer  outro  participante,
potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima indicada não foi, no todo
ou em parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  integrante  da
PR/MG antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

(Local e Data) …........................, ......... de ….............................. de 2018.
(nome completo)

Assinatura do Representante Legal

OBS.:  Esta  Declaração  deverá  constar  do  OBS.:  Esta  Declaração  deverá  constar  do  ENVELOPE  Nº  01:  DOCUMENTOSENVELOPE  Nº  01:  DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO.DE HABILITAÇÃO.
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSTA

 PROPOSTA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

DATA: ...........................

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:

PROPONENTE:  

TELEFONE: (......)                                        FAX: (....…)

ENDEREÇO:  

CIDADE:                                               ESTADO: 

NOME PARA CONTATO:  

E-MAIL:

INFORMAÇÕES REFERENTES AO OBJETO:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de engenharia, mediante o regime

empreitada por preço global, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no

Projeto Básico e demais documentos anexos à Tomada de Preços n° 01/2018. 

PREÇO GLOBAL: R$          

DECLARAÇÃO: Declaramos que estão incluídos no preço proposto todos os custos com impostos, taxas,

seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, enfim, quaisquer outras despesas

necessárias  à  execução  do  objeto  da  Tomada  de  Preços  nº  01/2018,  bem  como  deduzidos  quaisquer

descontos que venham a ser concedidos e que influenciem na formação dos preços desta proposta. 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: .............................. dias. 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

CONTA-CORRENTE N°: ............................................... 

AGÊNCIA Nº: …............................................………..…

BANCO: .......................................................................... 

DADOS  DO  REPRESENTANTE  LEGAL  QUE  IRÁ  ASSINAR  O  CONTRATO  EM  CASO  DE  A

EMPRESA SER A VENCEDORA DESTE CERTAME:

NOME:  ............................................................................................................................................................

CPF:  ............................................................................  RG:  ….......................................................................

CARGO OCUPADO NA EMPRESA: ...............................…….................................................................….. 
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018

_______________________________________________________________________________
(Nome da Empresa)

sediada na_______________________________________________________________________
(Endereço Completo)

inscrita no CNPJ sob o número ______________________________, declara, sob as penas da Lei nº
6.938/1981,  que atendemos aos  critérios de qualidade ambiental  e  sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de proteção do meio ambiente. 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos
competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento
integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de
2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –MPOG e Decreto nº 7746 de 5 de junho de
2012,  que estabelece  critérios,  práticas  e  diretrizes  para  a  promoção do desenvolvimento nacional
sustentável. 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos  Ambientais,  acompanhado  do  respectivo
Certificado de  Regularidade  válido,  caso  minha  empresa exerça  uma  das  atividades  constantes  no
Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, ou de norma específica (art. 2º, IN
6/2013).

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

São Luís,  ___ de ___________ de 2018.

Assinatura do declarante
Nome completo do declarante

Cargo do declarante

Obs.:  a  presente  declaração  deverá  ser  assinada  por  representante  legal  da  empresa
proponente.
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ANEXO XII
MODELO DA PLACA DE OBRAS

Dados sobre as placas para confecção:

Área total: 3,60m2
 (obra de construção – 2,40 x 1,50m)

Área total: 1,60m2 (obra de reforma – 1,60 x 1,00m)

Área da logomarca do MPF (A):
- Cor de fundo: Branca
- Cor da logomarca: Pantone 281C / Black C
- Distância da Logomarca até o canto esquerdo da placa: 15cm
- Altura da logomarca: 18cm

Área do nome da obra (B):
- Cor de fundo: Azul - Pantone 281C
- Cor da fonte: Branca
- Tipo de fonte: Verdana
- Fonte centralizada
- Altura da fonte: 6cm
- Espaço entre linhas: 5cm

Área de informações da obra (C):
- Cor de fundo: Azul - Pantone 2935
- Tipo de fonte: Verdana
- Cor da fonte: Branca
- Altura da fonte: 4cm
- Espaço entre linhas: 3cm
- Distância da fonte até o canto esquerdo da placa: 15cm

Área de informações da empresa construtora (D):
- Cor de fundo: Branca
- Tipo de fonte: Verdana
- Cor da fonte: Preta
- Altura da fonte: 3cm
- Espaço entre linhas: 2cm
- Distância da fonte até o canto esquerdo da placa: 15cm
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ANEXO XII
MINUTA DE CONTRATO Nº xx/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI  CELEBRAM A
UNIÃO  E  A  EMPRESA  xxx,  PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO
DO  REMANESCENTE  DA  OBRA  DE
CONSTRUÇÃO  DO  EDIFÍCIO-SEDE  DA
PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO
MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da  PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO
MARANHÃO, situada na Av. Senador Vitorino Freire, nº 52, Bairro Areinha, São Luís (MA),
CEP 65030-015,  inscrita no CNPJ sob o nº 26.989.715/0015-08, representada neste ato por seu
Secretário Estadual, Sr. xxx,  brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG no   xxx,
emitida  pela  SSP/xx,  e  do  CPF  no   xxx, residente  e  domiciliado  nesta  Capital,  no  uso  da
competência que lhe foi atribuída pela Portaria no   xx, de xx, do Senhor Procurador-Chefe da
Procuradoria  da  República  no  Maranhão,  publicada  no  DMPF-e  n o   xx,  pg.  xx  e  xx,  de  xx,
doravante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa xxx,  situada
na xxx, CEP xxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxx, neste ato representada por xxx, portador da
Carteira de Identidade nº xxx, emitida pela SSP/xx e do CPF nº xxx, residente e domiciliado em
xxx, e daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no
Processo  Administrativo  nº  xx,  referente  à  xxx  nº  xx/2018,  considerando  as  disposições
estabelecidas  na  Lei  nº  8.666/1993,  têm,  entre  si,  justo  e  avençado,  e  celebram  o  presente
contrato, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, mediante
as seguintes cláusulas e condições:    

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de execução do remanescente da obra de construção do prédio-sede da Procuradoria da
República no Município de Caxias/MA, situada no endereço Avenida Norte-Sul, quadra 03, lote 04
– Cidade Judiciária.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de que trata o presente Contrato deverão ser executados, rigorosamente, de
acordo com o  Projeto Executivo, Caderno de Especificações e Encargos e Proposta apresentada
pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

A disciplina inerente ao prazo de execução da presente contratação está prevista no Projeto
Básico, Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA VIGÊNCIA

A vigência deste Contrato será da data de sua assinatura  até 90 (noventa) dias após o
recebimento definitivo da última etapa dos serviços.

Parágrafo Único  – O término da vigência contratual  não exime a CONTRATADA da
obrigação de prestar assistência técnica durante o período de garantia dos serviços contratados, a
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qual  ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  neste  Contrato,  no  caso  de  descumprimento  desta
obrigação.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

O recebimento e a aceitação do objeto contratado se dará da forma prevista no Projeto
Básico – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

O objeto da contratação terá a garantia pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, a
contar do recebimento definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo prestador se o prazo for
superior,  dentro  do  qual  a  CONTRATADA deverá  refazer  o  serviço  em  desacordo  com  as
especificações, sem ônus adicional para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A prestação dos  serviços ora  contratados  obedecerá  ao estipulado neste  Contrato,  bem
como  às  obrigações  assumidas  nos  documentos  adiante  enumerados,  constantes  do  Processo
PGEA nº xxx, e que independentemente de transcrição fazem parte integrante e complementar
deste Termo, no que não o contrariem:

a) Edital xx/2018;

b) Ata da Sessão xxx, datada de xx/xx/2018;

c) Proposta da CONTRATADA, datada de xx/xx/2018;

d) Projeto Executivo de Engenharia e Arquitetura;

e) Caderno de Encargos e Especificações Técnicas;

f) Orçamentos (Planilhas Sintética/Analítica e Detalhamento do BDI);

g) Cronograma Físico-Financeiro. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigações  da  CONTRATANTE e  da  CONTRATADA são  as  estabelecidas  no  Projeto
Básico – Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão, no presente exercício, à conta
da Natureza da Despesa: xxx, do Programa de Trabalho xxxx, constante do Orçamento Geral da
União, Ministério Público Federal.

Parágrafo Único – Para cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho n.º xxx, de
xx/xx/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO

O Valor Global dos serviços ora contratados é de R$ xxx (xxx).

Parágrafo Primeiro – No preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos,
inclusive os relativos à mão de obra, todas as despesas com fornecimento de materiais, incluindo
andaime, equipamentos, ferramentas, complementações e acessórios, ocasionalmente omitidos no
Projeto, mas implícitos, necessários à perfeita e completa execução dos serviços ora contratados,
bem como ao funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.

Parágrafo Segundo – Não será aceita qualquer alegação, durante a execução do Contrato,
quanto a possíveis indefinições, omissões ou incorreções contidas no conjunto de elementos que

____________________________________________________________________________
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, Nº 52 – AREINHA, SÃO LUÍS/MA – CEP 65.030-015

PRMA-CPL@MPF.MP.BR – (98) 3213-7144/7182

53/56



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 – CONTINUIDADE OBRA PRM/CAXIAS

constituem o Projeto, como pretexto para pretender cobrar materiais, equipamentos e/ou serviços
ou alterar a composição de preços unitários. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DO PREÇO

O valor  do  contrato  será  fixo  e  irreajustável,  porém  poderá  ser  corrigido  anualmente
mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da
data limite para a apresentação da proposta, pela variação do INCC – Índice Nacional de Custo da
Construção  ou  outro  que  vier  a  substituí-lo,  e  afetará  exclusivamente  as  etapas/parcelas  do
empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O  prazo  e  demais  condições  para  o  pagamento  à  CONTRATADA estão  definidos  no
Projeto Básico – Anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A disciplina inerente à garantia de execução contratual está prevista no Projeto Básico,
Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES E RECURSOS

A disciplina inerente às sanções está prevista no Projeto Básico, Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

O descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da
CONTRATADA,  assegurará  ao  CONTRATANTE o  direito  de  dá-lo  por  rescindido,  mediante
notificação por meio de ofício, entregue diretamente ou por via postal com prova de recebimento,
sem prejuízo do disposto na Cláusula das Penalidades.

Parágrafo  Primeiro  –  É  considerada  falta  grave,  caracterizada  como  falha  em  sua
execução, o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social bem como do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, o que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da
aplicação  de  sanção  pecuniária  e  do  impedimento  para  licitar  e  contratar  com  a  União.  As
irregularidades  no  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  serão  comunicadas  ao
Ministério  da  Previdência  Social  e  à  Receita  Federal  do  Brasil;  e  as  relativas  ao  FGTS
comunicadas ao Ministério do Trabalho.

Parágrafo  Segundo  –  É  considerada  falta  grave,  caracterizada  como  falha  em  sua
execução, o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio-alimentação no dia fixado,
que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do
impedimento para licitar e contratar com a União.

Parágrafo Terceiro – Rescisão unilateral por parte do CONTRATANTE  – Ficará o
presente Contrato rescindido mediante formalização, assegurada a ampla defesa e o contraditório,
nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais;

b)  A  lentidão  do  seu  cumprimento,  levando  o  CONTRATANTE  a  comprovar  a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;

c) Atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução dos serviços contratados;

d) Paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;

e) Subcontratação total do objeto deste Contrato;

f) Subcontratação parcial sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
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g) Associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial,
bem como fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do presente Contrato;

h) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;

i) Cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas pelo Gestor;

j) Decretação de falência ou dissolução da Sociedade;

k) Alteração social e modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a
juízo do CONTRATANTE, prejudiquem a execução deste Contrato;

l) Modificação na sociedade, admissão de gerentes, diretores ou administradores ou outras
alterações  que  configurem  transgressão  às  vedações  previstas  nas  Resoluções  nº  01/2005  e
37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público;

m) Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem
a insolvência da CONTRATADA;

n) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas  pela  máxima  autoridade  da  esfera  administrativa  a  que  está  subordinada  o
CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

o) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução deste Contrato.

Parágrafo  Quarto  –  Rescisão  bilateral –  Ficará  o  presente  Contrato  rescindido  por
acordo  entre  as  partes,  desde  que  haja  conveniência  para  o  CONTRATANTE,  nos  casos  dos
incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei n.º 8.666/1993.

Parágrafo Quinto – De conformidade com o § 2º do artigo 79 da Lei n. 8.666/1993,
quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução de garantia;

b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

c) Pagamento do custo de desmobilização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VALIDADE

Este  Contrato  somente  terá  validade  depois  de  aprovado  pela  Procuradora-Chefe   da
Procuradoria da República no Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe foi atribuída
pelo inciso XI, do artigo 106, do Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria n.º 591 de
20/11/2008,  do  Exmo.  Sr.  Procurador-Geral  da  República,  e  publicado  seu  extrato  no  Diário
Oficial da União, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8666, de 21/06/1993

Parágrafo Único – Incumbirá à CONTRATANTE, à sua conta e no prazo estipulado no
artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8666, de 21/06/1993, a publicação do Extrato deste Contrato
no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO

Este Contrato poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, na ocorrência de quaisquer
dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
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Fica  eleito  o  foro  da  Justiça  Federal  da  Capital  do  Estado  do  Maranhão  para  dirimir
quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato
lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes com as testemunhas abaixo.

São Luís-MA, xx de xxxx de 2018.

CONTRATANTE: CONTRATADA:

 

Testemunhas:

Assinatura

Assinatura
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