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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL – PARA SERVIÇOS 

 

O MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.106.510/0001-50, com 

sede na Praça João de Góes, 167, Centro, torna público por meio de sua Comissão Permanente 

de Licitação, designada pela designada pela Portaria nº 036/2021 que fará realizar licitação, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA 

ENGENHARIA E DA ARQUITETURA, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, 

assessoria técnica, análise, avaliações, inspeções, laudos, pareceres técnicos, perícias, relatórios, 

vistorias, fiscalização em obras públicas, elaboração de licenciamentos, elaboração de orçamentos, 

suporte na alimentação de sistemas de gestão de convênios, de contratos de repasses, e ou qualquer 

outro tipo de termo de cooperação (SICONV, SIMEC, SIGA, SISMOB, SIGA, ETC), no que se 

refere à área da engenharia, destinado ao atendimento da demanda das ações desta Prefeitura 

Municipal, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 

852/2016, e subsidiariamente aplicando-se os dispositivos constantes da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e demais diplomas legais vigentes, nas condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

AVISO: Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às condições e exigências expressas neste 

Edital e seus anexos, notadamente quanto às especificações técnicas elencadas para a execução 

do objeto do Certame. 

 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO DO PREGÃO – CONTRATAÇÃO 

 

Contratação de Empresa Especializada na Área da Engenharia e da Arquitetura, para apoio, 

planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, análise, avaliações, inspeções, laudos, 

pareceres técnicos, perícias, relatórios, vistorias, fiscalização em obras públicas, elaboração de 

licenciamentos, elaboração de orçamentos, suporte na alimentação de sistemas de gestão de 

convênios, de contratos de repasses, e ou qualquer outro tipo de termo de cooperação (SICONV, 

SIMEC, SIGA, SISMOB, SIGA, ETC), no que se refere a área da engenharia, destinado ao 

atendimento da demanda das ações desta Prefeitura Municipal, conforme descrição em Planilha de 

Quantitativos e Preços Básicos (anexo I) e Termo de Referência (anexo II), que compõe este Edital. 

 

CLÁUSULA 2 - DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL – CONTRATAÇÃO 

 

DATA: 09 de agosto de 2021 - HORÁRIO: 09h00m (horário local).  

MODALIDADE: Pregão Presencial – Contratação. 

TIPO/CRITÉRIO: Menor Preço por Item. 

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, situada a Praça João de Góes, 

167, Centro, CEP: 59.375-000, sede da referida Prefeitura – Cruzeta/RN.  

Telefones para contato: (84) 3473-2210 E-mail: cplcruzetarn@gmail.com   
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OBSERVAÇÃO. 

Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada 

para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

CLÁUSULA 3 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

Concluído os trabalhos e não havendo a interposição de recursos, o Pregoeiro encaminhará o 

processo, devidamente instruído e adjudicado, à apreciação do Prefeito Municipal, para expedição e 

publicação do ato homologatório. 

 

CLÁUSULA 4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1-Poderão participar desta licitação qualquer empresa interessada inclusive as classificadas como 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006, que atenderem todas as exigências deste Edital.  

 

4.2 - No dia, horário e local da sessão pública, informados no preâmbulo deste EDITAL, 

faremos o recebimento dos envelopes 01 – Declarações Prévias, 02 – Proposta e 03 – 

Documentação de Habilitação; 

 

4.3 - Caso o licitante OPTE em se fazer presente nesta sessão pública, DEVERÁ: 

 

4.3.1 - Estar utilizando máscaras de tecido ou descartável (cobrindo nariz e boca), luvas e 

caneta esferográficas (preferencialmente a caneta na cor azul) para seu uso pessoal; 

 

4.3.2 - NÃO estar cumprindo isolamento determinado pelos órgãos de saúde estadual e 

municipal (modelo de declaração em anexo ao instrumento convocatório); 

 

4.3.3 - Obedecer ao distanciamento recomendado, de no mínimo um metro e meio de distância 

das demais pessoas presentes à sessão pública; 

 

4.3.3.1 - Caso haja uma quantidade de licitantes interessados em participar desta sessão 

pública, superior a capacidade da sala de reuniões da CPL, após atendidas as normas de 

distanciamento, os mesmos deverão se reunir e decidir quem irá participar da sessão; não 

havendo consenso, será realizada a entrada alternadamente de cada um até o final da sessão. 

 

4.4 - Caso o licitante OPTE em fazer o PROTOCOLO dos envelopes 01, 02 e 03 para 

participar do presente certame, DEVERÁ: 

 

4.4.1 - Estar com envelopes (01, 02 e 03) identificados para esta licitação, devidamente 

lacrados e indevassáveis, rubricados em todos os seus fechos; e 
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4.4.2 - PREFERENCIALMENTE serem de material plástico ou impermeável, visto que, os 

mesmos passarão por uma DESINFECÇÃO por aspersão de Álcool a 70º liquido ou gel; 

 

4.4.3 - Os envelopes 01, 02 e 03 devem vir acompanhados de FOLHA DE PROTOCOLO, 

conforme modelo anexo do instrumento convocatório. 

 

4.4.4 - Optando pelo protocolo dos envelopes 01, 02 e 03, este será realizado na RECEPÇÃO 

da prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, no endereço constante do preambulo, obedecendo à 

entrada de um licitante por vez no hall da recepção, conforme recomendações dos Órgãos de 

saúde; OU 

 

4.4.5 - Por correspondência, neste último caso, até às 12h00min do dia útil anterior ao previsto 

para recebimento dos mesmos, no endereço informado no instrumento convocatório. 

 

4.5 - Será publicado o resultado e enviado por E-mail para as empresas participantes a 

documentação digitalizada para conhecimento de todos, obedecendo aos termos do Inc. 

XVIII, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02. 

 

4.6 - Não poderão participar desta licitação:  

 

a) empresas concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 

em liquidação.  

b) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, 

suspensos, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas para tal. 

c) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com este Município. 

d) empresas cujos sócios e/ou dirigentes tenham relação de parentesco consanguíneo, em linha reta 

ou colateral, ou por afinidade, até terceiro grau, com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, 

Secretários Municipais e Vereadores deste Município, além dos vereadores que sejam dirigentes ou 

representantes da Licitante, conforme decisão n.º 190/2010 do Tribunal de Contas do Estado. 

e) Empresa classificada como MEI - Micro Empreendedor Individual, regida pela Lei 

Complementar n.º 128/2008, cujo objetivo é formalizar profissões não atendidas por legislação 

específica, e em virtude de que: as ocupações que exigem alto potencial intelectual, profissões que 

dependem de regularização legal e formação não são permitidas ao MEI. A atividade da 

engenharia e regulamentada pelo CREA, e a de arquitetura pelo CAU, logo não podem ser 

enquadradas na Lei 128/2008. 

f) Empresa que não possuam equipe técnica, em seu quadro, com acervo técnico compatível e 

suficiente para execução de todos os objetos presentes na planilha orçamentaria. 

 

4.7 - Como condição de participação, O Pregoeiro 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 ao site https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/ atendendo aos seguintes cadastros: 
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2.9.3.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; 

 

2.9.3.1.2. CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas; 

 

2.9.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

 

2.9.3.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

2.10 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante impedido de participar, por 

falta de condição de participação. 

 

CLÁUSULA 5 – DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1– A partir das 08h00m, do dia marcado para abertura da Sessão Pública, indicado no preâmbulo 

deste edital e na presença do (a) Pregoeiro (a), a licitante poderá se apresentar para credenciamento 

por um representante legal. Para tanto, será obrigatória a apresentação de cópia dos seguintes 

documentos: 

 

a) Carteira de Identidade ou outro documento equivalente do Outorgante e do Outorgado. 

Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios 

Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

órgãos fiscalizadores de exercício de profissão (Ordens, Conselhos, etc); Passaporte (ainda 

válido), certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público e da 

Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem 

como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o modelo 

novo, com foto).  

b) Procuração, Carta de Credenciamento (modelo anexo VIII) ou outro documento que 

comprove os necessários poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em 

nome da proponente.  

No caso de proprietário, sócio - administrador, dirigente ou assemelhado da Empresa 

proponente, é suficiente a apresentação da cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social 

(ou documento equivalente), no qual deverá constar os poderes necessários para exercerem 

direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura. Se o representante for 

sócio não detentor de poderes para, isoladamente, formular propostas ou praticar atos de 

administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o 

instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhes os poderes necessários. 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor e demais alterações; ou ato 

constitutivo consolidado e aditivo (s) posterior (es), devidamente registrados na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de Sociedades por Ações, 

além dos documentos já citados, acompanhado dos documentos de eleições de seus 

administradores e sua devida publicação na imprensa oficial. 
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d) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme modelo (anexo VII).  

e) Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, consoante os benefícios concedidos pela Lei Complementar n.º 123/06, de 

15 de dezembro de 2006, comprovará esta condição por meio de declaração, de 

conformidade com o modelo do (anexo IX) deste Edital.  

f) Anexar junto ao credenciamento Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da 

sede da licitante.  

5.2–Caso o Contrato Social ou o Estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de quaisquer delas, invalida o documento 

para os fins deste procedimento licitatório. 

 

5.3–Os documentos para credenciamento de que trata essa cláusula, deverão vir Fora dos Envelopes 

de Proposta e Documentação, em originais ou fotocópias, sendo estas autenticadas por Tabelião de 

Notas, pelo Pregoeiro ou por qualquer membro da Equipe de Apoio.  

 

5.4–A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em desacordo 

com esta cláusula ou a ausência do representante, impedirá a licitante de participar dos lances 

verbais, da negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito 

de interposição de recursos, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta 

escrita; salvo apresentação de documento de credenciamento válido no transcorrer da sessão, que 

habilitará o representante para os atos posteriores a entrega desse documento. 

 

5.5–O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro também devidamente 

credenciado.  

 

5.6–À empresa licitante que participe do certame será permitida o credenciamento de apenas um 

representante legal sendo vedada à participação de qualquer pessoa representando mais de um 

licitante, salvo na hipótese de que tais licitantes não estejam concorrendo para os mesmos itens do 

certame.  

 

5.7–Os interessados que enviarem os seus envelopes de proposta comercial e documentação sem 

representante (s) credenciado (s) deverá (ão) remeter (em), fora dos Envelopes n.º 01 e n.º 02, as 

declarações que trata o item 5.1, alíneas “d” e “e” (anexo VII e anexo IX).  

 

5.8–Concluído o credenciamento dos representantes, será assinada a Lista de Presença com a 

identificação de todos os credenciados.  

 

5.9–Os representantes dos licitantes deverão permanecer no local da sessão até a conclusão dos 

procedimentos, inclusive assinando a ata e documentos respectivos, sob pena de decadência do 

direito de interpor recurso. 
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CLÁUSULA 6 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO “DOCUMENTOS 

e PROPOSTA” 

 

6.1-As licitantes deverão apresentar na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, dois 

envelopes devidamente lacrados, contendo no ENVELOPE Nº 01, a sua proposta de preços e no 

ENVELOPE Nº 02, a documentação de habilitação, sendo que, ambos os envelopes deverão conter, 

na parte externa, além da sua Razão Social, CNPJ (MF), Endereço, E-mail e Telefones, as seguintes 

informações: 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2021 

DATA 09/08/2021 - às 09h00m 

EMPRESA: (indicar a razão social da empresa) 

CNPJ N.º ...................................... 

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2021 

DATA 09/08/2021 - às 09h00m 

EMPRESA: (indicar a razão social da empresa) 

CNPJ N.º ...................................... 

 

CLÁUSULA 7 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

7.1-A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome pelo seu 

representante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

7.2-Incumbirá ainda a licitante acompanhar as operações durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer atos praticados durante o transcurso da sessão.  

 

7.3-A Proposta de Preços deverá conter as especificações detalhadas do Serviço Ofertado; deverá 

ser formulada em linguagem clara, sem rasuras e entrelinhas, rubricada nas primeiras folhas, e 

assinada na última.  

 

7.3.1-A Proposta de Preços ainda deverá conter:  

7.3.1.1-Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

7.3.1.2-Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas 

com tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão, 

nada mais sendo lícito pleitear a esse título.  
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7.3.1.3-Dados da empresa, tais como: razão social, CNPJ, endereço e telefone para contato, 

e bem como a indicação, mediante nome e documentos pessoais, da pessoa responsável pela 

assinatura do contrato decorrente deste procedimento e indicação do nome do 

estabelecimento bancário, localidade e número da conta - corrente em que deverá ser 

efetivado o pagamento. 

7.3.1.4-Os valores individual e global por item, além da indicação do somatório de todos os 

valores globais, devendo a licitante fazer por extenso o valor total dos itens ofertados. Se 

ocorrer alguma discrepância na multiplicação do valor unitário e o valor total expresso na 

proposta a comissão fará a correção sendo aceito os valores unitários multiplicados pelas 

quantidades.  

 

7.4-Em anexo a proposta de preços, deverá constar declaração de elaboração de proposta 

independente, conforme modelo (anexo X) deste Edital.  

 

7.5-A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

7.6-As propostas apresentadas deverão ofertar valores não superiores aos estipulados pela 

administração municipal, os quais constam neste edital, sob pena do item respectivo vir a ser 

desclassificado em obediência ao art. 48 da Lei 8666/93.  

 

7.7-Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 

Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.  

 

7.8–A proposta de preços deverá ser elaborada visando atender as normas deste Edital, estar 

impressa por processo eletrônico, em 01 (uma) via, podendo ser o modelo disponibilizado pelo 

sistema desta Prefeitura Municipal, fornecido pela Comissão Permanente de Licitações, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante legal da empresa 

na última folha e rubricada nas demais.  

 

7.9–A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização da execução do serviço será 

interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo 

após a abertura das propostas.  

 

7.10-A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante ou 

na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos 

envelopes Proposta de Preço e Habilitação com poderes para esse fim. 

 

CLÁUSULA 08 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS / ETAPA DE LANCES 

 

8.1-Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos.  

 

8.2-Para efeito de ordenamento dos trabalhos, o julgamento será dividido em duas etapas e 

obedecerá aos critérios definidos nos itens seguintes deste Edital: 
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a) a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 

as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 

proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta 

da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. 

b) a etapa de habilitação, declaração da licitante vencedora e adjudicação, que compreenderá 

a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos de 

Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das 

exigências constantes do presente Edital. Esta etapa compreenderá também a declaração da 

licitante vencedora do certame e a adjudicação.  

 

8.3-Etapa de Classificação de Preços:  

 

8.3.1-Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 

8.3.2-O (a) pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preços para o objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados, 

desde que as respectivas propostas estejam de conformidade com as especificações 

solicitadas. Caso seja necessário, a sessão será interrompida para análise, pela equipe de 

apoio, dos aspectos técnicos do objeto cotado. 

8.3.3-O (a) pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 

todos os licitantes. 

8.3.4-O (a) pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de Menor Preço e aquelas 

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 

(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances 

verbais.  

8.3.5-Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o (a) pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, 

perfazendo o total de 03 (três) propostas classificadas, para que seus autores participem dos 

lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  

8.3.6-Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, 

em valores distintos e decrescentes e sempre inferiores ao menor lance.  

8.3.7-O (a) pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas, a 

apresentar os lances verbais, individualmente, a partir da proposta escrita classificada com o 

maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

8.3.8-Caso não mais se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas 

as ofertas, exclusivamente pelo critério de Menor Preço.  

8.3.9-A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) pregoeiro (a), 

implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, 

ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.  

8.3.10-Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a Contratação. 

8.3.11-Caso não se realize nenhum lance verbal e haja empate nas propostas escritas, 

ordenadas e classificadas, será realizado sorteio para desempate, em ato público na própria 

sessão. 
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8.3.12-Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o (a) pregoeiro (a) 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

8.3.13-Não sendo aceitável o preço da primeira colocada, o (a) pregoeiro (a) é facultado 

abrir negociações bilaterais com a empresa classificada em segundo lugar objetivando uma 

proposta que se configure de interesse da Administração. 

8.3.14-Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se 

enquadrando como microempresa ou empresa de pequeno porte, o pregoeiro, em 

cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, observará as 

seguintes condições. 

 

I – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

II – Entende-se por empate, àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

III – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 

classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

primeira classificada na fase de lances, situação em que será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado. 

IV – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento), 

superiores a proposta melhor classificada, será realizado sorteio entre elas, para que 

se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

V – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada nas condições 

do Inciso II, será convocada para apresentar uma última oferta, obrigatoriamente 

abaixo da primeira colocada para o seu desempate. 

VI – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso anterior serão convocadas as remanescentes que por ventura se 

enquadrem na hipótese do Inciso II na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito.  

VII – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto do Inciso 

acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame.  

 

8.3.15-Definida a classificação final das propostas, em ordem crescente de preços, e sendo 

aceitável a oferta da licitante primeira classificada, será verificada suas condições 

habilitatórias. 

 

CLÁUSULA 9 – DA HABILITAÇÃO 

 

9.1-HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
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a) Atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na junta 

comercial da sede ou domicílio da licitante dentro da forma da lei (em cópia autenticada), contendo 

em seu objeto social as seguintes ATIVIDADES ECONÔMICAS: 

*71.12000 Serviços de engenharia; 

b) No caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser 

apresentados acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.  

c) Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou 

domicílio da Licitante. 

d) No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores. 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

9.2-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

Tendo em vista os fatos técnicos, expostos no termo de referência e considerando a 

responsabilidade do tomador do serviço na terceirização sob a ótica da prevenção de litígios, 

estabelecemos abaixo os critérios de qualificação técnica para participação nesta licitação, ficando 

determinado que, as propostas oferecidas por empresas que não comprovem estas exigências serão 

sumariamente descartadas. 

 

a) Certidões de registro, inscrição e quitação junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 

comprovando a regularidade e situação da licitante e de todos os seus Responsáveis 

Técnicos que compõe seu quadro permanente, na forma da legislação vigente. 

b) ART (s) de cargo e função registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), comprovando 

que pertencem ao quadro técnico da empresa licitante, todos os seus Responsáveis 

Técnicos, na forma da legislação vigente.  

c) Comprovação pelo licitante de aptidão para desempenho de atividade, pertinente e 

compatível com o objeto da Licitação, através de CAT (certidão de acervo técnico) com ou 

sem atestados em nome do profissional ou dos profissionais, que mantenham vínculo 

trabalhista com a empresa, fornecidos por setor público ou privado, desde que devidamente 

registrado nas entidades profissionais competentes (CREA ou CAU) e que comprovem a 

aptidão.  

OBSERVAÇÃO. 

Se o acervo de apenas um único profissional do quadro técnico da empresa, já for 

suficiente para comprovar a aptidão para o desempenho da atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, é opcional a apresentação dos acervos dos demais 

responsáveis técnicos do quadro da empresa, isto é não será necessário nem 

condicionante para sua habilitação.  

d) O responsável técnico e demais membros das equipes técnicas deverão ser parte integrante 

do quadro permanente da licitante, podendo sua comprovação ser através de: 
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d1) na condição de sócio, diretor através do contrato social devidamente registrado na junta 

comercial. 

d2) ou contratado através de contrato de prestação de serviços devidamente registrado em 

cartório de ofício, anexado com a ART de cargo e função, devidamente registrado no 

conselho de classe. 

d3) O vínculo de trabalho, também pode ser apresentado com a CTPS devidamente assinada 

acompanhada da GEFIP do último mês anterior à data da sessão desta licitação, também 

anexado com a ART de cargo e função, devidamente registrado no conselho de classe. 

e) A comprovação da qualificação do profissional como Sênior e Pleno, será realizada através 

da apresentação do diploma ou da data do seu registro no conselho competente e assim 

classificado: 

e.1) Engenheiro Civil/Arquiteto Sênior: Com experiência em Elaboração de projetos, 

Execução e Fiscalização de obras de engenharia; 

e.2) Engenheiro/Arquiteto Junior: Com experiência em Elaboração de projetos, Execução 

e Fiscalização de obras de engenharia. 

 

Observação: Em caso de mudança de profissionais durante a execução dos trabalhos, a empresa 

contratada deverá informar previamente a comissão municipal, e apresentar profissional 

substituto de currículo compatível com a execução dos serviços contratados nos mesmos moldes 

do exigido no termo de referência, somente após a aprovação da alteração dos profissionais por 

esta comissão municipal, serão emitidas novas ordens de serviço, a exclusão de um dos 

profissionais detentores do acervo no quadro técnico da empresa sem reposição imediata de outro 

profissional equivalente, implica no cancelamento desta contratação. 

 

9.3-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

  

a) Balanço patrimonial contendo todas as demonstrações contábeis e financeiras do último exercício 

social, inclusive os índices contábeis, livro diário e os respectivos termos de abertura e de 

encerramento do referido livro, apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta 

Comercial, da sede ou domicílio da Licitante 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

b) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa 

Jurídica, emitida com data de até 30 (trinta) dias anteriores a de abertura dos envelopes, ou da data 

de vigência especificada na certidão, caso haja. 

c) A comprovação da boa situação econômico-financeira da empresa será apurada através de 

verificação dos seguintes índices: 

 

I) Índice de Liquidez Corrente - calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada à empresa 

que obtiver a pontuação final maior ou igual que 1,0 (hum).  

 

LC = AC / PC  

Onde,  

LC = liquidez corrente  

AC = ativo circulante  
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PC = passivo circulante.  

 

II) Índice de Liquidez Geral - calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada à empresa 

que obtiver a pontuação final maior ou igual que 1,0 (um).  

 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)  

Onde,  

LG = liquidez geral  

AC = ativo circulante  

RLP = realizável a longo prazo  

PC = passivo circulante  

ELP = exigível a longo prazo  

 

III) Índice de Endividamento Total – calculado pela fórmula abaixo, julgada habilitada à 

empresa que obtiver a pontuação final menor que 1,0 (um).  

 

ET = (PC + ELP) / AT  

Onde,  

ET = endividamento total  

PC = passivo circulante  

ELP = exigível a longo prazo  

AT = ativo total 

  

IV) ou, alternativamente com a comprovação da existência de patrimônio líquido mínimo 

10% (dez por cento), demonstrados no respectivo balanço patrimonial pertinente ao último 

exercício social exigidos na forma da Lei. Para tanto deverá ser apresentada declaração 

assinada pelo contador da empresa e por seus sócios. 

 

d) Caso a empresa seja optante do Simples Nacional – Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, amparada pelo 

Art. 27 da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá declarar que está 

desobrigada de fazer o balanço patrimonial, assinada pelo seu representante legal e bem como 

referendada pelo profissional responsável pelas escriturações contábeis, inclusive exarando o 

número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, conforme modelo (anexo XI).  

 

9.4-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

 

a) Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela 

Receita Federal, constando Código, e descrição da Atividade Econômica: 

*71.12000 Serviços de engenharia; 

b) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, emitido pela Caixa 

Econômica Federal. 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.  

d) Para as empresas sediadas no Estado do Rio Grande do Norte:  
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d1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e à Dívida 

Ativa do Estado, expedida pela Secretaria Estadual de Tributação.  

 

e) Para as empresas sediadas nos demais Estados, Certidão Negativa de Débitos emitida pela 

Secretaria de Tributação da sede da Licitante, ou outro documento que o substitua.  

f) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da Licitante.  

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho (a que se 

refere a Lei nº. 12.440/2011), com base no inciso XIII, do art. 55 da Lei nº. 8.666/93.  

 

9.5-DO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ARTIGO 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL:  

 

a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (anexo VI). 

b) Apresentar declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de participação no 

presente Pregão (anexo V). 

 

9.6-Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou qualquer 

processo de cópia autenticada através de cartório competente, do Pregoeiro ou da sua equipe de 

apoio, ou da Comissão Permanente de Licitação/CPL, desde que acompanhadas dos originais para 

conferência, preferencialmente, com antecedência de 01 (um) dia antes do início dos trabalhos, na 

Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h00m às 12h00m de segunda a sexta – feira.  

 

9.7-As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos incisos I e II, 

do Art. 3º, da Lei Complementar nº. 123/2006, de 14/12/2006, interessadas em participar desta 

licitação, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43, da Lei Complementar 

nº. 123/2006). 

 

9.8-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por iguais períodos, a critério da administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. (§ 1º, Art. 43, Lei 

Complementar nº. 123/2006).  

 

9.9-As microempresas e empresas de pequeno porte que não regularizarem a documentação no 

prazo previsto no subitem anterior, implicarão na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação (§ 2°, Art. 43, Lei Complementar nº. 123/2006).  

 

 

 

mailto:cplcruzetarn@gmail.com


 

MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Praça João de Góes, 167, Centro, Cruzeta-RN 
CEP: 59.375-000 - E-MAIL: cplcruzetarn@gmail.com 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN n° 086/2021 

 

 

Página 14 de 43 

 

CLÁUSULA 10 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

10.1 Cumprida as condicionantes do serviço por parte da contratante, a partir do recebimento da 

ordem de serviço para a execução do serviço descriminados naquele documento, o contratado terá o 

prazo máximo ali determinado em dias para apresentação o produto contratado, na sede desta 

Prefeitura Municipal. Dias e horários de entregas: De segunda a sexta-feira no horário de 7h:00m às 

13h:00m, sendo o objeto conferido e atestado pelo órgão solicitante. A ampliação deste prazo pode 

ser negociada entre as partes para os casos de projetos com alto grau de complexidade e de 

dimensões superiores a 500 m2 de área construída; 

 

10.2 O recebimento e aceitação do objeto licitado não excluem as responsabilidades civis da 

Contratada por vícios de execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no 

Edital, seus anexos e na proposta vencedora, posteriormente verificados, nos termos do § 2º, do art. 

73, da Lei nº 8.666/1993; 

 

10.3 O responsável pelo recebimento do objeto licitado será um servidor especialmente designado, 

de acordo com este Termo de Referência; 

 

10.4 O servidor designado poderá ser alterado sem comunicação Prévia; 

 

10.5 A contratada fica desobrigada a receber mais que 02 (duas) ordens de serviços dentro de um 

prazo de 30 dias; 

 

10.6 A contratada fica desobrigada de receber ordem de serviço caso não seja cumprida as 

condições do item 10 deste termo de referência; 

 

10.7 Caso seja necessária a alteração de alguma ordem de serviço, os prazos acima estabelecidos 

são suspensos entre o período do recebimento do pedido de alteração da ordem de serviço e sua 

aceitação e alteração por parte da contratada, caso a alteração da Ordem de Serviço não seja 

aprovada pela contratante, os prazos originais continuam vigentes.  

 

CLÁUSULA 11 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Os valores dos serviços prestados serão pré-determinados no ato da emissão da ordem de serviço 

para cada produto levando em consideração a estimativa da dimensão do serviço e os valores 

unitários constantes da proposta da ganhadora, em caso de alteração do valor devido a alteração da 

dimensão do serviço ora contratado, tal alteração deverá ser comunicada ao contratante e apenas 

após esta aprovação desta alteração haverá continuidade da execução do objeto bem como seu 

posterior faturamento. 

 

Nos valores orçados para cada ordem de serviço será levado em consideração os valores unitários 

orçados na proposta da ganhadora e neles estão incluídos todos os custos, impostos, taxas tributos, 

encargos sociais e trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da prestação do 

mailto:cplcruzetarn@gmail.com


 

MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Praça João de Góes, 167, Centro, Cruzeta-RN 
CEP: 59.375-000 - E-MAIL: cplcruzetarn@gmail.com 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN n° 086/2021 

 

 

Página 15 de 43 

 

serviço, sem inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros. Não estão previstos 

nesses valores as cobranças e taxas de registro, licenciamentos e aprovação emitidos em nome da 

contratante; 

 

O pagamento será efetuado Em até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R$ 

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as 

faturas acima de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), nos termos da Resolução nº 

032/2016 do TCE/RN, condicionados à: 

 

a) Apresentação de notas fiscais/faturas discriminativas da execução dos serviços integrantes 

do objeto contratado baseada na ordem de serviço e suas posteriores alterações, 

b) Atesto e aprovação de sua conformidade e adequação pela Comissão Municipal. 

c) A contratante tem o prazo de 5 dias após o recebimento do produto objeto da ordem de 

serviço para emitir a aprovação do projeto e a liquidação do empenho; 

 

11.1-O pagamento será efetuado conforme o recebimento do Objeto licitado, através de 

transferência em favor da Contratada, mediante apresentação da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, Em 

até cinco dias úteis contados do recebimento das faturas de até R$ 17.600,00 (dezessete mil e 

seiscentos reais); e em até trinta (30) dias contados do ATESTO para as faturas acima de R$ 

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), nos termos da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, 

após a apresentação da referida Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Contratante.  

 

11.2-A entrega dos serviços será certificada pelo responsável designado pela Contratante, mediante 

atesto na nota fiscal, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento. 

 

11.3-Entende-se como "data de efetivação do pagamento", à data de recebimento das Ordens 

Bancárias correspondente ao pagamento.  

 

11.4-Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, não aceitação do serviço ou outra circunstância que 

desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a 

Contratada tome as medidas saneadoras necessárias.  

 

11.5-A Contratante poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a eventuais 

multas e indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Edital.  

 

11.6-A empresa deverá informar se é ou não optante pelo Simples; em caso positivo, deverá 

encaminhar comprovante devidamente autenticado junto com a Nota Fiscal.  

 

11.7-Ficam sob inteira responsabilidade da Contratada, os prejuízos decorrentes de pagamento 

incorreto devido à falta de informação ou de atualização dos dados bancários.  

 

11.8-A Contratante acatará cobranças por meio de duplicatas ou quaisquer outros títulos, feitas 

através de bancos ou outras instituições do gênero. 
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11.9-Fica desde já reservado à Prefeitura Municipal o direito de não efetuar o pagamento se, no ato 

na entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem em perfeitas condições e de acordo com 

todas as especificações estipuladas. 

 

CLÁUSULA 12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1-As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão de acordo com o decreto nº 7.892 de 

23 de janeiro de 2013, CAPÍTULO V - DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS: 

 

Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na 

modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos 

da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla 

pesquisa de mercado. 

§ 1º O julgamento por técnica e preço poderá ser 

excepcionalmente adotado, a critério do órgão gerenciador e 

mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do 

órgão ou entidade. 

§ 1º O julgamento por técnica e preço, na modalidade 

concorrência, poderá ser excepcionalmente adotado, a critério 

do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da 

autoridade máxima do órgão ou entidade. (Redação dada pelo 

Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 2o Na licitação para registro de preços não é necessário 

indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida 

para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

CLÁUSULA 13 – DAS CONDIÇÕES DE RESCISÃO/REAJUSTAMENTO 

 

13.1-O contrato poderá ser alterado, mediante a celebração de termos aditivos, e rescindido 

unilateralmente pela Administração na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos art. 77 a 

80, Lei nº. 8.666/93, em sua redação atual, ou, de comum acordo entre as partes, mediante aviso 

prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 

13.2-A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial 

ou extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I a XVIII, do artigo 78, da Lei nº. 

8.666/93 em sua atual redação e especialmente quando a empresa adjudicatária: 

a) atrasar injustificadamente a entrega do objeto licitado, além de trinta dias corridos após o prazo 

preestabelecido neste Edital;  

b) falir ou dissolver-se; e  

c) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a expressa 

anuência da Prefeitura Municipal de Cruzeta do Estado do Rio Grande do Norte.  

 

13.3-Por acordo entre as partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação, desde 

que haja conveniência para a CONTRATANTE.  
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13.4-Judicialmente, nos termos da legislação.  

 

13.5-Está prevista a rescisão, ainda para os casos:  

13.5.1-supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do 

contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, 

estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido à data da supressão;  

13.5.2-suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 90 

(noventa) dias corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente, 

do pagamento obrigatório de indenizações sucessivas e contratualmente imprevistas, 

desmobilizações e imobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada 

a situação;  

13.5.3-atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a 

CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação;  

13.5.4-descumprimento do disposto no Inciso V, do art. 27, da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis.  
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 13.5.2 e 13.5.3, 

deste Item, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido. 
 

CLÁUSULA 14 – DAS PENALIDADES 
 

14.1-Pela inexecução, pelo licitante contratado, das condições, de fornecimento do objeto, neste 

Edital, a Contratada ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 

direito de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal e/ou declaração de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei nº. 

8.666/93, podendo-se optar por aplicar as penalidades previstas na Lei nº. 10.520/2002, cabendo 

defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos do artigo 109 do referido diploma legal.  

 

14.2-A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: Recusa injustificada do 

licitante vencedor em receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido ou em entregar os 

produtos: 20% (vinte por cento) sobre valor do contrato;  

 

14.3-Atraso para o início ou término da entrega dos serviços, ou sua paralisação, por até 30 dias: 

0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso ou paralisação, sobre o valor do contrato; atraso ou 

paralisação superior a 30 dias: 10% (dez por cento) do valor do contrato. 
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14.4-A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá 

caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e 

danos;  

 

14.5-As multas deverão ser recolhidas na conta bancária desta Prefeitura Municipal a serem 

informados pela Contratante, mediante Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

dias a contar da intimação, podendo esta Prefeitura Municipal descontá-las, na sua totalidade, da 

fatura ou do saldo remanescente, caso existam;  

 

14.6-O valor total das multas aplicadas, não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor total 

do contrato da referida ordem de serviço, excluídas as indenizações por perdas e danos.  

 

14.7-A contratada, se não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento, total ou parcial, 

do objeto desta licitação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos 

casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato; e de impedimento de sua execução, 

por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo a sua 

ocorrência.  

 

14.8-Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a celebrar o 

contrato ou a realizar o serviço contratado, ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ou não mantiver proposta, falhar ou fraudar na licitação ou execução do 

contrato, ou comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de contratar 

com a Administração Pública, sem prejuízo das demais cominações legais.  

 

14.9-A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo de 05(cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato, cabendo recurso de sua aplicação, nos termos do art. 109, da 

Lei nº. 8.666/93; 
 

CLÁUSULA 15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
 

15.1-Qualquer cidadão poderá, até cinco dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, impugnar as regras do presente Edital, (sendo licitante o prazo será de dois dias úteis) por 

irregularidade, protocolando o pedido, no endereço: Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN – sito a 

Praça João de Góes, 167, Centro – CEP: 59.375-000 – Município de Cruzeta/RN, cabendo a 

Pregoeiro, auxiliado pelo Órgão responsável pela elaboração das especificações do objeto do edital, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sendo disponibilizado no site 

oficial da Prefeitura, no link resultados.  

 

15.2-Decairá do direito de impugnar as regras do presente Edital, a licitante que não apontar as 

falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à 

data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá 

o curso do certame.  

 

15.3-A impugnação, feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar do processo 

licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

mailto:cplcruzetarn@gmail.com


 

MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Praça João de Góes, 167, Centro, Cruzeta-RN 
CEP: 59.375-000 - E-MAIL: cplcruzetarn@gmail.com 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO MC/RN n° 086/2021 

 

 

Página 19 de 43 

 

 

15.4-Acolhida à impugnação contra o ato convocatório será definida nova data para realização do 

certame.  

 

15.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a 

Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 

eletrônico, via internet, no endereço cplcruzetarn@gmail.com, bem como, poderá ser entregue na 

sede da Comissão Permanente de Licitação.  
 

15.6-DOS RECURSOS: 
 

15.6.1- Declarada (s) a (s) vencedora (s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando o (s) demais licitante (s) desde logo, intimado 

(s) para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.  

15.6.2-A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso e consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora.  

15.6.3-Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo.  

15.6.4-O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

15.6.5-Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação à (s) licitante (s) vencedora (s) e homologação do processo licitatório.  

15.6.6-O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados na sede da Prefeitura 

Municipal de Cruzeta/RN/ Comissão Permanente de Licitações - CPL, no endereço Praça 

João de Góes, 167, Centro – CEP: 59.375-000 – Município Cruzeta/RN e as informações 

pelos telefones: (84) 3473-2210 ou E-mail: cplcruzetarn@gmail.com   

 

 CLÁUSULA 16 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

16.1-Concluído os trabalhos e não havendo a interposição de recursos, o Pregoeiro encaminhará o 

processo, devidamente instruído e adjudicado, à apreciação do Sr. Prefeito Municipal, para 

expedição e publicação do ato homologatório. 
 

CLÁUSULA 17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1-Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceito sem 

objeção, venha a apontar, depois da abertura das propostas de preços, falhas ou irregularidades que 

o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 

17.2-Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do 

vencimento, e o expediente no horário das 07h às 13h.  

 

17.3-Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão, tudo de 

conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do 

Direito.  
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17.4-O edital encontra-se disponível no site www.cruzeta.rn.gov.com.br   

 

17.5-São partes integrantes deste Edital:  
 

ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS  

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA;  

ANEXO III – MODELO DA MINUTA DO CONTRATO;  

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;  

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO;  

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE O TRABALHADOR MENOR;  

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;  

ANEXO VIII – MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO;  

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA.  

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE.  

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 

ANEXO XII – COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS 

ANEXO XIII – COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS NOS PREÇOS 

UNITÁRIOS 

 

Cruzeta/RN, 26 de julho de 2021. 

 
 

_______________________________________________ 

Roberth Batista de Medeiros 

Presidente da CPL 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Joaquim José de Medeiros 

Prefeito Municipal 

Ordenador de Despesas 
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ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 
V. UNIT 

(R$) 

V. TOTAL 

(R$) 

01 

Fornecimento de profissional de nível técnico 

superior, na área de engenharia (engenheiro civil 

sênior), com os devidos registro de ART junto 

ao CREA dos serviços elaborados com custos 

para o contratante, referentes a: apoio, 

planejamento, gerenciamento, consultoria, 

assessoria técnica especializada, análise, 

controle, avaliações, inspeções, laudos, pareceres 

técnicos, perícias, relatórios, vistorias, 

fiscalizações em obras, elaboração de 

orçamentos, licenciamentos e aprovação de 

projetos junto aos órgãos competentes, 

alimentação de sistemas de gestões existentes ou 

em implantação tipo (simec, sismob, portal + 

Brasil, etc), no âmbito da engenharia, necessários 

às demandadas desta Prefeitura Municipal, 

conforme ordem de serviço emitida pela 

Contratante e termo de referência que compõe o 

presente processo.  Como parâmetro da 

formação de preço, compreende a prestação 

mínima mensal de trinta e duas (32) horas e 

valor unitário com BDI da hora trabalhada 

através da SINAPI/INSUMO com data base 

de 05/2021 (código 00034782) R$ 180,48 (cento 

e oitenta reais e quarenta e oito centavos). 

MÊS 12 5.775,36 69.304,32 

02 

Fornecimento de profissional de nível técnico 

superior, na área de engenharia (engenheiro civil 

júnior), com os devidos registro de ART junto 

ao CREA dos serviços elaborados com custos 

para o contratante, referentes a: apoio, 

planejamento, gerenciamento, consultoria, 

assessoria técnica especializada, análise, 

controle, avaliações, inspeções, laudos, pareceres 

técnicos, perícias, relatórios, vistorias, 

fiscalizações em obras, elaboração de 

orçamentos, licenciamentos e aprovação de 

projetos junto aos órgãos competentes, 

alimentação de sistemas de gestões existentes ou 

em implantação tipo (simec, sismob, portal + 

Brasil, etc), no âmbito da engenharia, necessários 

às demandadas desta Prefeitura Municipal, 

MÊS 12 3.312,32 39.747,84 
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conforme ordem de serviço emitida pela 

Contratante e termo de referência que compõe o 

presente processo.  Como parâmetro da 

formação de preço, compreende a prestação 

mínima mensal de trinta e duas (32) horas e 

valor unitário com BDI da hora trabalhada 

através da SINAPI/INSUMO com data base 

de 05/2021 (código 00034779) R$ 103,51 (cento 

e três reais e cinquenta e um centavos). 

OBSERVAÇÕES SOBRE A PESQUISA MERCADOLÓGICA: Como pesquisa mercadológica, 

adotou-se os preços praticados na tabela do SINAPI/INSUMOS, localidade Natal/RN, (cópia em anexo), 

com mês de coleta em maio de 2021, publicada em junho de 2021, portanto válida para  prática na data 

deste processo licitatório. 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA 

ENGENHARIA E DA ARQUITETURA, PARA APOIO, PLANEJAMENTO, 

GERENCIAMENTO, CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA, ANÁLISE, AVALIAÇÕES, 

INSPEÇÕES, LAUDOS, PARECERES TÉCNICOS, PERÍCIAS, RELATÓRIOS, VISTORIAS, 

FISCALIZAÇÃO EM OBRAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE LICENCIAMENTOS, 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, SUPORTE NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE 

GESTÃO DE CONVÊNIOS, DE CONTRATOS DE REPASSES, E OU QUALQUER OUTRO 

TIPO DE TERMO DE COOPERAÇÃO (SICONV, SIMEC, SIGA, SISMOB, SIGA, ETC), NO 

QUE SE REFERE A ÁREA DA ENGENHARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA 

DEMANDA DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

1. CONTEXTO 

  

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, através de seus programas de governo se propõe 

incrementar a melhoria na qualidade do planejamento, gerenciamento, assessoria técnica, controle, 

consultoria, perícias, vistorias e fiscalização na execuções das obras de engenharia, no âmbito da 

engenharia e da arquitetura, destinada a obras em execução ou a serem implantadas através dos 

convênios, termos de parcerias, contratos de repasses ou outro tipo de transferência, já celebrados e 

ou a serem celebrados, com Governos Estaduais e Federais, além de obras a serem executadas com 

recursos financeiros proveniente de arrecadação própria. Destacando que estas ações, além de dotar 

o Município de infraestrutura adequada para o controle na execução das obras, deverá dinamizar a 

economia local com diversificação de atividades econômicas pela demanda de insumos de distintas 

atividades, como também elevará a arrecadação de tributo (ISS) com arrecadação através das 

retenções e dos recolhimentos quando dos pagamentos das medições quando da execução das obras. 

Outro aspecto e a permanência da população em sua região de origem, além da valorização da mão 

de obra local, com a geração de empregos e renda, e da melhoria da condição de habitabilidade, 

tráfego, acessibilidade, saúde, educação, urbanização, paisagismo, etc. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

Considerando o volume, a diversidade e a abrangência dos serviços e atividades relativas ao objeto 

supracitado como também as limitações do quadro pessoal técnico com apenas 01 (um) profissional 

com graduação na área de engenharia civil, e de equipamentos, disponível nesta Prefeitura 

Municipal; verificam-se a necessidade de Contratação de Empresa Especializada na Área da 

Engenharia e da Arquitetura, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria 

técnica, análise, avaliações, inspeções, laudos, pareceres técnicos, perícias, relatórios, vistorias, 

fiscalização em obras públicas, elaboração de licenciamentos, elaboração de orçamentos, suporte na 

alimentação de sistemas de gestão de convênios, de contratos de repasses, e ou qualquer outro tipo 

de termo de cooperação (SICONV, SIMEC, SIGA, SISMOB, SIGA, ETC), no que se refere a área 

da engenharia, destinado ao atendimento da demanda das ações desta Prefeitura Municipal. 
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3. OBJETIVOS  

 

Contratação de Empresa Especializada na Área da Engenharia e da Arquitetura, para apoio, 

planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, análise, avaliações, inspeções, laudos, 

pareceres técnicos, perícias, relatórios, vistorias, fiscalização em obras públicas, elaboração de 

licenciamentos, elaboração de orçamentos, suporte na alimentação de sistemas de gestão de 

convênios, de contratos de repasses, e ou qualquer outro tipo de termo de cooperação (SICONV, 

SIMEC, SIGA, SISMOB, SIGA, ETC), no que se refere a área da engenharia, destinado ao 

atendimento da demanda das ações desta Prefeitura Municipal, conforme este termo de referência, 

planilha orçamentária básica (anexo I), e demais anexos constantes do Edital de Licitação. Este 

Termo de Referência define, especifica e detalha os serviços que deverão ser prestados pela 

empresa a ser contratada através deste processo licitatório.  

 

4. DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS  

 

Os serviços objeto deste termo de referência serão desempenhados com fundamentação nos Projetos 

Executivos de cada obra, projetos estes já aprovados pelos órgãos concedentes dos recursos 

financeiros. Caberá à equipe juntamente com os representantes da Prefeitura Municipal (comissão), 

definir as etapas de serviços e seus prazos de execução. Deverá ainda, os envolvidos nos serviços 

procederem a uma rigorosa vistoria das condições da área, de forma que se obtenha não só a melhor 

solução técnica para execução dos serviços como também vislumbre um menor custo financeiro. Os 

serviços de elaboração dos projetos de arquitetura, terão seu desenvolvimento e apresentação 

conforme abaixo definido. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

  

Os serviços objeto deste Termo de Referência ocorrerão da seguinte forma: 

  

I. Caberá à Contratada fornecer a mão-de-obra especializada, arcando com todos os ônus tributários, 

trabalhistas, previdenciários, administrativos, taxas e emolumentos relativos à execução dos 

serviços, exceto as despesas referentes aos registros das ART´s e RRT’s  junto ao CREA e ao CAU, 

que ficará sob a responsabilidade da Contratante.  

II. A Contratante fornecerá sem ônus financeiro à Contratada, de preferência em sua sede, um 

espaço adequado, climatizado, com instalação de: bureaux, computador, impressora, armário para 

arquivo, internet, e instalações elétricas e sanitárias.  

III. Os serviços topográficos e de laboratórios para auxílio e informações no desenvolvimento dos 

trabalhos da Contratada, quando necessários serão custeados pela Contratante, cabendo a 

Contratada, apenas a orientação e a análise dos ensaios, e preparar relatórios sobre os assuntos.  

IV. Caberá a Contratada o fornecimento de transporte e alimentação para seus funcionários, além de 

equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. Entende-se como ferramenta e 

equipamento (trenas, escalímetros, prumos, máquina fotográfica, níveis, GPS, dentre outros) 

necessários à prestação dos serviços contratados.  

V. Caberá a Contratada disponibilizar os programas tais como: WORD, EXCEL, AUTOCAD, 

utilizados na área da arquitetura e da engenharia.  
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VI. Apresentar as ART´s (Anotações de Responsabilidade Técnica) os serviços no prazo máximo de 

05 (cinco) dias a partir do início das obras a serem fiscalizadas e da elaboração de projetos 05 

(cinco) dias antes da data de conclusão dos mesmos.  

VII. Executar todos os serviços, nas condições estipuladas na proposta e estabelecidas neste 

instrumento.  

VIII. Caberá a Contratada realizar planejamento, programação e controle de todas as atividades a 

serem desenvolvidas nas obras e ou serviços de engenharia e arquitetura, inclusive 

compatibilizando os projetos técnicos, englobando:  

• Participação em reuniões quando solicitado por esta Prefeitura Municipal.  

• Discussão e aprovação de projetos técnicos apresentados.  

• Solicitação de informações e levantamentos de dados inerentes aos projetos e as obras a serem 

fiscalizadas.  

• Controle para padronização dos desenhos e documentos técnicos além de revisão final dos 

projetos a serem utilizados na execução de obras;  

• Promover as alterações (adequações, readequações, as built, replanilhamentos) necessárias, 

ocasionadas por modificações, correções e complementações ocorridas no decorrer da execução das 

obras. 

*Aferir “in loco” e elaborar e fornecer as Planilhas de Medição dos serviços executados, sempre 

acompanhadas das memórias de cálculo dos quantitativos de serviços, devidamente impressas em 

duas vias, assinadas e em arquivo eletrônico (gravadas em CD-ROM), inclusive relatório 

fotográfico.  

• Verificar a eficácia do controle de qualidade da construtora.  

• Além da elaboração de relatórios, também supervisionará os registros nos Livros de Ocorrência 

das Obras.  

 

5.1. Atividades a serem prestadas 

Atividade 01: Serviços Preliminares  

• A equipe técnica da Contratada deverá fazer uma análise dos projetos a serem utilizado na 

execução das obras, e emitir um relatório para a Prefeitura Municipal contendo parecer conclusivo, 

que possibilite a aprovação ou recomendações para modificações.  

• A equipe técnica da Contratada deverá analisar, à medida do conhecimento dos serviços e dos 

projetos existentes, das propostas de preços, os contratos das construtoras, emitindo seu parecer 

técnico no que se refere aos aspectos da engenharia e da arquitetura (quando processo licitatório).  

 

Atividade 02: Controle Geométrico / Topográfico da Execução das Obras  

A equipe técnica da Contratada deverá controlar topograficamente todas as dimensões, cotas, 

declividades, locação de eixos e localização das obras, dentre outras.  

As tarefas a desenvolver, basicamente são a verificação de:  

• Transporte de RN’s e nivelamento geométrico de seções transversais.  

• Locação e nivelamento de eixos e bordos.  

• Definição de declividades.  

• Controle de espessuras de camadas e acabamentos.  

• Posicionamento/locação de obras.  

• As deliberações sobre os serviços e as não conformidades serão lavradas no livro diário de 

ocorrência das obras.  
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Atividade 03: Controle de qualidade da obra  

• A equipe técnica da Contratada, fará o acompanhamento e verificação do Controle Tecnológico e 

da Qualidade da obra.  

• A equipe técnica da Contratada deverá acompanhar e verificar o Controle Tecnológico de cada 

etapa da obra compreendendo os controles de materiais utilizados na execução de serviços, 

atestando a qualidade dos mesmos, em função dos Projetos Executivos aprovados, bem como o 

cumprimento das proposições dos projetos aprovados.  

As tarefas a desenvolver dizem respeito a:  

• Ensaios de caracterização dos materiais a serem utilizados na obra.  

• Acompanhamento e verificação da qualidade dos materiais industrializados ou não, no 

recebimento, através de testes e ensaios, quando necessário.  

• Acompanhamento e verificação da qualidade de misturas (traços) e das camadas dos 

revestimentos.  

• Os resultados serão devidamente apontados no Livro de Ocorrências da Obra.  

 

Atividade 04: Orientação técnica  

*A equipe técnica da Contratada, deverá orientar a construtora responsável pela execução das obras, 

fornecendo-lhes todos os elementos necessários ao início e avanço da obra, inclusive com 

detalhamento de soluções apontadas, caso necessário.  

 

Atividade 05: Soluções Técnicas, Alterações e Modificações  

*A equipe técnica da Contratada participará e proporá soluções técnicas para problemas que possam 

ocorrer durante a execução das obras, relativos a alterações ou modificações nos projetos existentes 

e acompanhar aqueles já previstos no projeto de engenharia ou no edital.  

Serão emitidos pareceres técnicos com a indicação de soluções, sobre os diversos problemas que 

surgirem durante a execução da obra. Tais soluções propostas serão submetidas a aprovação dos 

órgãos concedentes dos recursos financeiros, antes da sua implantação.  

 

Atividade 06: Controle de Medição  

• Caberá à equipe técnica da Contratada, orientar e coordenar a fiscalização na preparação 

consoante a instruções da Prefeitura Municipal, os elementos de campo referentes aos serviços 

executados necessários à elaboração de medições parciais e ou final dos serviços concluídos e ou 

em conclusão, para fins de medição.  

• Coleta de todos os elementos de campo relativos à apropriação dos serviços executados que 

tenham sido aprovados nos controles geométricos, tecnológicos de qualidade e de execução;  

• Elaboração e conferência da medição dos serviços efetuados, com apresentação de cálculo 

explicativo e demais elementos necessários à compreensão dos quantitativos obtidos.  

• Após tais procedimentos, será elaborado o boletim de medição (acumulativa) com os serviços 

executados, aprovados pela fiscalização, nos moldes das planilhas fornecidas.  

 

Atividade 07: Elaboração de Relatórios Técnicos / Financeiros Mensais 
*A equipe técnica da Contratada, deverá elaborar relatórios técnicos financeiros mensais com 

informações sobre o andamento do contrato de supervisão e sobre o andamento da obra sob os 

aspectos técnicos, financeiros e administrativos, necessários para documentar e manter informada a 
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Prefeitura Municipal, sobre os problemas verificados e as providências a serem tomadas (quando 

houver).  

Cabendo as seguintes tarefas:  

• Elaboração de Relatórios Técnico-Financeiros Mensais (planilhas) contendo o resumo de todas as 

informações colhidas na supervisão, acompanhamento e controles da obra. Tais relatórios deverão 

dispor de Informações Contratuais (dos contratos da executora), e de colunas onde será definido o 

previsto, o executado e o acumulado.  

• Novo planejamento para os serviços a serem executados nos meses seguintes, quando solicitado 

prorrogações, isto é reprogramação do cronograma da obra.  

• Relatório fotográfico com descrição do resumo dos serviços e de fatos ocorridos que mereçam 

relevância.  

 

Atividade 08: Medição Final  

A equipe técnica da Contratada, supervisionará a medição final da obra, que será processada com os 

levantamentos relativos à execução de todos os serviços previstos inicialmente e ou em 

readequações que por ventura existam, e que foram executados, o que permitirá aferir se houver 

diferenças com relação às medições mensais acumuladas precedidas, realizando uma análise e 

correções das falhas e tomando as medidas cabíveis destinadas a corrigir engano que por ventura 

tenha ocorrido, evitando assim pagamento de serviços não executados ou executado em 

desconformidade com o previsto no projeto e/ou readequação contratado, inclusive dando ciência e 

solicitando a anuência da Administração Municipal para os procedimentos corretivos. A medição 

final de todos os serviços executados no Contrato, que atendam as especificações de Projeto, 

implicará na funcionalidade da obra.  

 

Atividade 09: As Built  

O “AS BUILT” consistirá na elaboração de levantamento dos serviços e de novo traçado 

geométrico, com a elaboração do projeto, na sua versão final, exatamente como foi executado em 

campo. Compreenderá o registro descritivo e a reapresentação gráfica, através dos desenhos 

pertinentes de todos os itens de serviços componentes das obras executadas sob a supervisão da 

fiscalização. Abordará todas as alterações que se fizerem de forma pormenorizada e acompanhada 

de todos os desenhos e ensaios (quando for o caso). Será necessária sua elaboração sempre que 

ocorrerem readequações, modificações, entre o projetado e o executado, isto é quando ocorrer 

execuções em desconformidade com inicialmente projetado e contratado (tanto em quantitativos, 

como em traçado geométrico e ou especificação).  

 

Atividade 10: Visita Técnica 

Para toda ordem de serviço a contratada deverá antes da elaboração dos projetos, vistoriar 

previamente o local onde serão implantados os projetos objeto desta licitação para inteirar-se das 

condições e grau de dificuldades existentes.  

 

Atividade 11: Acompanhamento Técnico: O acompanhamento técnico destina-se a: 

-Solucionar dúvidas sobre os projetos e garantir a qualidade e funcionalidade da obra. 

-Vistoria ao local onde será implantado o projeto. 

-Esclarecimentos relativos à licitação. 

-Participar de reuniões para explanação e esclarecimentos sobre os projetos. 
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ANEXO III – MODELO DA MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE .................. /RN E A EMPRESA 

.......................................... 

 

Celebram o presente instrumento de contrato, sendo de um lado como CONTRATANTE, O 

MUNICIPIO DE .................................... /RN, com Sede à Rua ......................, N.º ............, Bairro 

................. – Município ..................................... /RN, CEP.: .................., inscrita no CNPJ sob n° 

..................................., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

........................................., brasileiro, solteiro, capaz, inscrito no CPF: ............................, residente e 

domiciliado, nesta cidade de ............................ /RN, do outro lado como CONTRATADA, 

_____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________________, com sede 

______________________, neste ato representada pelo (a) ______________________, portador(a) 

da carteira de identidade nº _________________, e do CPF/MF n.º _________________, ficam 

contratados de acordo com a Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.406, de 

10.01.2002, e a Lei 10.520 de 17/07/2002, e o Decreto 7.892/2013 com o edital do processo 

licitatório 086/2021, na modalidade Pregão com Registro de Preços e as cláusulas estabelecidas 

neste termo, conforme especificações a seguir:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  
Contratação de Empresa Especializada na Área da Engenharia e da Arquitetura, para apoio, 

planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, análise, avaliações, inspeções, laudos, 

pareceres técnicos, perícias, relatórios, vistorias, fiscalização em obras públicas, elaboração de 

licenciamentos, elaboração de orçamentos, suporte na alimentação de sistemas de gestão de 

convênios, de contratos de repasses, e ou qualquer outro tipo de termo de cooperação (SICONV, 

SIMEC, SIGA, SISMOB, SIGA, ETC), no que se refere a área da engenharia, destinado ao 

atendimento da demanda das ações desta Prefeitura Municipal, conforme especificações e 

condições constantes no Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial Nº 015/2021 e neste 

instrumento. O presente termo contratual está diretamente vinculado a todas as cláusulas constantes 

do Termo de Referência – anexo I do Edital de Pregão Presencial Nº 015/2021, sobretudo, das 

suas especificações e obrigações.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

2.1 O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, 

prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993, limitada a sessenta meses. 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
 

3.1. O valor global deste Contrato é de R$ ________ (______________________), inclusos todos 

os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Contrato.  
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3.2. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida com antecedência mínima de dez (10) 

dias úteis em relação à data de seu vencimento, para que o Fiscal do Contrato possa realizar sua 

verificação e, não havendo problemas, emitir o Aceite Definitivo.  

 

3.3. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regularidade junto ao Sistema da 

Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada e da certidão negativa de débitos 

trabalhistas (CNDT), sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  

 

3.4. Sendo identificada a cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada, e a contagem 

do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente 

corrigida  

 

3.5. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste das Notas 

Fiscais, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente prestados  

 

3.6. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos  

Ação: 04.122.0009.2027 – Manutenção dos serviços da Sec. Infraestrutura e Serviços Urbanos  

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00: Outros Serviços Terceiro PJ.  

Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários; 15300000 – Transferência da união referente a 

royalties do petróleo. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
  
5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, 

caberá ao Contratante:  

5.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93;  

5.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 

Referência;  

5.1.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo pactuado;  
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, 

caberá à Contratada:  

6.1.1. Executar fielmente o contrato de acordo coma as cláusulas avençadas;  

6.1.2. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo 

de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;  

6.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do (órgão ou 

entidade), cujas obrigações deverá atender prontamente;  

6.1.4. Manter preposto para representa-la quando da execução do contrato;  
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6.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do órgão ou entidade;  

6.1.6. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os 

tributos resultantes do cumprimento do contrato;  

6.1.7. manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 

representante ou preposto para tratar com o órgão ou entidade, sobre assuntos relacionados à 

execução do contrato;  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL. 
  
7.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o Contratante poderá reter, do 

montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos 

devidos pela Contratada.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES.  
 

8.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, 

ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e do 

cadastro de fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, 

sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da 

contratação, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato (art. 78 da Lei 8.666, de 1993), a 

Contratada que:  

8.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta;  

8.1.2. Apresentar documentação falsa;  

8.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

8.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

8.1.5. Não mantiver a proposta;  

8.1.6. Cometer fraude fiscal;  

8.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;  

 

8.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.  

 

8.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

8.3.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s) pela 

conduta do licitante;  

8.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos;  

 

8.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.  
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8.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

 

8.6. 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.  
 

CLAÚSULA NONA - DA RESCISÃO  
 

9.1. Este Contrato poderá ser rescindido pelo Contratante, independente de notificação ou 

interpelação judicial, atendido o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/1993, considerando-se 

especialmente as seguintes hipóteses:  

a) O não-cumprimento, ou o cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos;  

b) O atraso injustificado na entrega do objeto;  

c) A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante;  

d) A cessão ou transferência total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com 

terceiros, a fusão, a cisão ou a incorporação, não admitidas neste Contrato;  

e) O não-atendimento das determinações regulares do empregado do Contratante designado para 

acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;  

f) A ocorrência de caso fortuito e força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

deste Contrato.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no 

processo administrativo correspondente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  
 

10.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste contrato serão dirimidas, nos 

termos do disposto no art. 55, § 2º da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, no foro da Seção Judiciária da 

sede do Contratante, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

E por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento de contrato em duas vias de igual 

teor, que vão assinados pelas partes, que se comprometem a cumprir o presente em todas as suas 

cláusulas e condições, tudo de acordo com a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações 

posteriores.  

 

Cruzeta/RN, ____________de 2021.  

 

 
______________________________ ______________________________ 

Joaquim José de Medeiros 

P/CONTRATANTE 

______________ 

P/CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:  
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 

 

Sr. Pregoeiro, 

 

A Empresa ___________________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no 

CNPJ/MF sob nº _________________, neste ato representada por __________________________, 

abaixo assinada, propõe ao Município de Cruzeta/RN, a execução dos serviços abaixo indicados, 

nas seguintes condições: 

 

a) Valores: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES  UNID QUANT V UNIT V TOTAL 

 

b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com: 

combustível, mão-de-obra, alimentação, hospedagem, seguros, transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

dos serviços na sede do Município de Cruzeta/RN objeto desta Licitação.  

 

c) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 dias). 

 

d) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de 

empenho/ordem de execução de serviços no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o 

Sr. ____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº _______________, 

(função na empresa), (endereço residencial) como responsável legal desta empresa. 

 

e) Dados bancários: (informar banco, agência e conta corrente). 

 

f) E-mail:  

 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Edital e em seus anexos. 

 

Local e data,  

 

_____________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 

CPF nº 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO (MODELO) 

  

 

 

DADOS DA LICITANTE 

 

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 
 

 

  _______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº__________, sediada 

____________________________________________ (endereço completo), declara, sob as penas 

da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitação no presente 

processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

 

Local e data  

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 

CPF nº 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (MODELO) 
 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 
 

 Declaro, para fins de prova junto ao Município de Cruzeta/RN, nos termos do inciso V do 

Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, que a empresa ___________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° _________________, situada __________________________, não emprega em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 

CPF nº 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO (MODELO) 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 

 

 

 Declaro, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no art. 7º 

da Lei nº 10.520/2002, que a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° _________________, situada __________________________, atende plenamente aos 

requisitos de habilitação constantes do Edital. 

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 

CPF nº 
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ANEXO VIII – CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

 

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 

 

Senhor Pregoeiro,  

 

Pela presente, fica credenciado (a) o (a) Sr. (a) __ ____________________, inscrito (a) no 

CPF sob o nº________________ identidade nº __________, expedida por _______________, 

residente na _______, para representar a empresa _____________________, inscrita no CNPJ nº 

_______________________, podendo, para tanto praticar todos os atos necessários ao andamento 

deste processo licitatório, inclusive poderes para formular ofertas e lance verbais de preços, prestar 

esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência de 

interpô-los, assinar atas, Contrato Administrativo ou retirar nota de empenho, enfim, praticar 

todos os atos inerentes à referida licitação.  

 

Local e data 

 

 

______________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 

CPF nº 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL - MEI E SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO (MODELO) 

 

 

 

DADOS DA LICITANTE 

 

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa ___________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° _________________, situada __________________________, se enquadra na 

condição de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual - MEI OU 

sociedades cooperativas de consumo, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

 

Local e data 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 

CPF nº 
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ANEXO X – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(MODELO) 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 

 

Declaro, para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da Lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar desta Licitação 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 desta Licitação, 

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 desta Licitação não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

Administração do Município de Cruzeta/RN 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-las. 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 

CPF nº  
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL 

 

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 

 
___________________________________________________ (Identificação completa do 

representante da licitante), como representante devidamente constituído de 

_______________________________________________ (Identificação completa da licitante) 

doravante denominado Licitante, para fins do disposto no subitem 9.3 alíneas ”d” e “e”, do Pregão 

Presencial n° Nº ____/2021 amparada pelo Art. 27 da Lei Complementar n°. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, declara que:  

 

 Adotou contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, 

conforme regulamentação do Comitê Gestor;  

 

 Encontra-se em boa situação financeira, através de demonstrativo financeiro anexo.  

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 

CPF nº  

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Contador 

CRC/UF Nº _____ 
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ANEXO XII – COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS 

 

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 

 

 
 

 
 

    

Quadro de 
Composiçã
o do BDI 1 

       

             

             Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 

   0 MUNICÍPIO DE CRUZETA-RN 

   
           

 

 OBJETO 

  

Contratação de Empresa Especializada na Área da Engenharia e da Arquitetura 

  
             TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 

    Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos  Não 

   

             Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de 
cálculo para o ISS: 100,00% 

   
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

   

             
Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil   

 Encargos Sociais 
incidentes sobre a mão de 
obra 

K1 0,00% - - - - 

 Administração Central da 
empresa ou consultoria - 
overhead 

K2 20,00% - - 20,00% - 

 
    0,00% - - - - 

 
    0,00% - - - - 

 Margem bruta da empresa 
de consultoria 

K3 12,00% - - 12,00% - 

 Tributos (impostos 
COFINS 3%, e  PIS 
0,65%) 

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

 Tributos (ISS, variável de 
acordo com o município) 

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

 Tributos (Contribuição 
Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 
4,5% - Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 
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BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI 
PAD 

47,13% OK - - - 

   
             Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

      

BDI.PA
D = 

(1+K1+K2)*(1+K3)  - 1 

  

      (1-CP-ISS)   

             
   Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de 

cálculo para Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos, é de 
100%, com a respectiva alíquota de 5%. 

   

             
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que 
esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

   

             Observações: 
             

   

               
  

05 DE JANEIRO DE 2021 
   Local 

  
Data       

   

             

 

  

 

   Responsável Técnico 

  

Responsável Tomador 

   Nome: 

   

Nome: 

    Título: 

   

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
   CREA/CAU: 

          ART/RRT: 
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ANEXO XIII – COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS NOS PREÇOS 

UNITÁRIOS  

 

Pregão Presencial nº 019/2021 

Processo Licitatório MC/RN nº 086/2021 

 

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DE TRABALHO ADOTADOS NA 

COMPOSÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO HORISTA % 

GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS 

A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00% 

A2 SESI 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 

A7 SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO (INSS) 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 

TOTAL GRUPO (A)  36,80% 

      

GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,99% 

B2 FERIADOS 4,28% 

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,91% 

B4 13.º SALÁRIO 10,95% 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 

B7 DIAS DE CHUVAS 1,78% 

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 

B9 FÉRIAS GOZADAS 9,91% 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 

TOTAL GRUPO (B)  46,76% 

      

GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 

C1 AVISO PRÉVIO IDENIZADO 5,73% 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 

C3 FÉRIAS IDENIZADAS 3,86% 

C4 DEPÓSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,61% 

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,48% 

TOTAL GRUPO (C)   14,81% 

      

GRUPO D TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS 
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D1 

REINCIDÊNCIA DE "A" SOBRE "B" (16,80% x 45,51%) + 

REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO "C1" 

+ "C2" 

17,21% 

D2 
TRABALHANDO E REINCIDÊNCIA DO FGTS "A8" SOBRE 

AVISO PRÉVIO IDENIZADO "C1" 
0,51% 

TOTAL GRUPO (D)  17,72% 

      

TOTAL (A+B+C+D)  116,09% 

OBSERVAÇÃO: 

Esta composição de encargos sociais, tem seu percentual obtido, considerando a não 

desoneração fiscal, e a não opção pelo simples, portanto não adotou contabilidade 

simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme 

regulamentação do Comitê Gestor. 
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