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OBJETO  Contratação de empresa para execução 
do projeto de reforma do imóvel que 
abrigará a Subseção Judiciária de Balsas, 
localizado na BR 230, Km 01, s/n, Setor 
Industrial, Balsas/MA, envolvendo todos 
os materiais e dispositivos necessários. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO Menor Preço. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

ABERTURA Data: 25/03/2014 

 Horário: 09h00min (nove horas)   

 Local: Sala da Turma Recursal situada no 
térreo do Edifício Anexo II da Seção 
Judiciária do Maranhão, localizada na Av. 
Senador Vitorino Freire, Nº 300, Areinha, 
São Luís/MA. 

 

TELEFONES (98) 3214-5707 

 

FAX (98) 3214-5754 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2014  
 
 
 

A Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do Maranhão, 
através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria Nº 330, de 
16 de agosto de 2013, da Diretoria do Foro desta Seccional, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, do tipo menor preço, sob o regime de execução indireta, empreitada 
por preço global, a realizar-se no dia 25/03/2014, às 09h00min (nove horas), ou no 
primeiro dia útil subsequente, em mesmo local e horário, na hipótese de não haver 
expediente nesta data, na sala da Turma Recursal situada no térreo do Edifício 
Anexo II da Seção Judiciária do Maranhão, localizada na Av. Senador Vitorino 
Freire, Nº 300, Areinha, São Luís/MA, o qual observará aos preceitos de direito 
público e, em especial, às disposições da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sendo em tudo regida pelas condições estabelecidas no presente Edital 
e respectivos anexos.  

 
 

1 - DO OBJETO 

1.1  - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 
para execução do projeto de reforma do imóvel que abrigará a Subseção Judiciária 
de Balsas, localizado na BR 230, Km 01, s/n, Setor Industrial, Balsas/MA, 
envolvendo todos os materiais e dispositivos necessários. 

 
 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1 - Poderão participar da licitação empresas especializadas no ramo 
pertinente ao objeto, habilitadas e inscritas no Cadastro de 
Fornecedores/Prestadores de Serviços da Seção Judiciária do Maranhão, ou de 
outros órgãos ou entidades públicas, de acordo com o §2º do art. 22 da Lei 
8.666/93. 

2.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas que se 
encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação 
ou em regime de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 
constituição; que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública ou, 
que estejam punidas com suspensão do direito de licitar com a Administração; 

2.3 - Também não poderão participar desta licitação as pessoas, físicas 
ou jurídicas, relacionadas no art. 9º, incisos I, II e III, da Lei 8.666/93. 



3 - NORMAS APLICÁVEIS 

3.1 - O certame licitatório será realizado com observância das 
disposições contidas neste Instrumento e pelas disposições da Lei 8.666/93 e 
modificações posteriores. 

 
 

4 - DA REPRESENTAÇÃO 

4.1 -  Em se tratando do titular, este comprovará, através de 
documentos, capacidade para representar a empresa; 

4.2 - Caso o titular não compareça ao ato de abertura do certame, as 
licitantes interessadas em participar da presente licitação far-se-ão representar por 
pessoa credenciada mediante carta à Comissão Permanente de Licitação, assinada 
por titular, sócio-gerente, diretor ou equivalente, condição esta comprovada através 
do registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social; ou ainda pela 
pessoa indicada no Certificado de Registro Cadastral da licitante como seu 
representante legal;  

4.3 - A credencial, qualquer que seja, na forma do subitem 
precedente, será sempre apresentada juntamente com a cédula de identidade do 
credenciado em separado dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”; 

4.4 - A não apresentação ou a incorreção do documento de 
credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o portador da proposta de 
se manifestar durante a reunião; 

4.5 - É vedado a uma só pessoa representar mais de uma 
licitante. 

   

5 - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 01 

 
5.1 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em 

envelope opaco, fechado por cola ou lacre, contendo, no anverso, os seguintes 
dizeres: 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
TOMADA DE PREÇOS N. 04/2014 
ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO 

5.2 - Para habilitação nesta Tomada de Preços a empresa interessada 
deverá apresentar: 

5.2.1 - Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido por órgão 
da Adminstração Pública, emitido em conformidade com a Lei Nº 8.666/93; 

5.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

5.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de documento de posse da diretoria em exercício; 



 

 

5.2.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 

5.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal 
(regularidade quanto à dívida ativa da União e a regularidade quanto à quitação de 
tributos e contribuições federais, certidão conjunta emitida pela Secretaria da 
Receita Federal), Fazenda Estadual (dívida ativa e regularidade fiscal) e Fazenda 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

5.2.6 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão 
Negativa de Débitos - INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(Certificado de Regularidade de Situação - FGTS); 

5.2.7 - Prova de inexistência de débitos trabalhistas (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas); 

5.2.8 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação, 
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - 
IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro indicador que venha 
substituí-lo; 

Observações: 

a) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

a.1) - Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade 
anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial 
da sede ou domicílio do licitante. 

 a.2) - Outras formas societárias: 

- balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e de 
encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, autenticado pelo órgão 
competente do Registro de Comércio.  

b) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de 
fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou 
de fotocópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os 
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante, sem prejuízo do cumprimento de outras 
exigências constantes da fase de habilitação desta Tomada de Preços; 

5.2.8.1 - A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de 
Liquidez Geral (LG), maior ou igual a 1,50; Solvência Geral (SG), maior ou igual a 
1,00 e Liquidez Corrente (LC), maior ou igual a 2,00, resultantes da aplicação das 
seguintes fórmulas: 
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=

+
=

+
+

=

 

                 
5.2.8.2 - Os índices serão calculados com duas casas decimais, 

desprezando-se a fração remanescente. 

5.2.8.3 - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculo juntado ao balanço, se possível; 

5.2.8.4 - Se necessária a atualização do balanço, deverá ser 
apresentado, juntamente com o documento em apreço, o memorial de cálculo 
correspondente. 

5.3 – As empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - SICAF, no ato da abertura da licitação, e que estiverem com a 
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA e HABILITAÇÃO PARCIAL em plena 
validade, o que será comprovado através de consulta e impressão “on-line” da 
situação do fornecedor no SICAF, estarão dispensadas da apresentação dos 
documentos exigidos nos itens 5.2.2 a 5.2.6. 

Todas as empresas participantes deverão apresentar ainda: 

5.4 - Declaração da não existência de fatos supervenientes impeditivos 
da habilitação, e que contra a empresa não existe pedido de falência ou concordata 
e, ainda, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
conforme Anexo III. 

5.4.1 – As declarações fornecidas pela licitante terão de ser 
assinadas por quem tenha capacidade de representar a empresa, ativa e 
passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais, ou por seu procurador com 
poderes para tanto; 

5.4.2 – Quando as declarações fornecidas pela licitante forem 
assinadas por procurador, a licitante deve fazer constar no envelope-habilitação o 
original do instrumento de procuração, ou cópia autenticada em cartório ou por 
membros da Comissão Permanente de Licitações da Justiça Federal – Seção 
Judiciária do Maranhão. 

5.5 – Certidão de Registro e quitação junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo – CREA/CAU competente da região a que 
estiver vinculada. 

5.5.1 – A licitante deverá comprovar possuir em seu quadro, na 
data prevista para entrega das propostas, o seguinte profissional: engenheiro civil 
ou arquiteto. Tal profissional deverá atuar como responsável técnico da obra. 



 

a) A licitante comprovará a vinculação dos responsáveis técnicos a 
seu quadro de pessoal da seguinte forma: 

- Se Sócio: contrato social ou estatuto social, devidamente 
registrado junto ao órgão competente; 

- Se Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de empresa 
individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na 
imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

- Se Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de 
empregado, ou ainda cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
acompanhada das originais ou devidamente autenticadas. 

- Se houver expectativa de contratação: Declaração, assinada 
pela licitante e pelos profissionais a serem contratados, de que atuarão como 
responsáveis técnicos da obra, firmando o respectivo vínculo empregatício caso a 
licitante se sagre vencedora da licitação. 

b) Os profissionais indicados pela licitante como responsáveis 
técnicos na execução da obra responderão perante a Seção Judiciária do Maranhão 
por todos os atos da empresa na parte técnica; 

c) Admite-se, durante a execução do serviço, a substituição de 
responsável técnico apresentado na licitação por outro profissional de igual ou 
superior formação; 

5.6 - Atestado de Capacidade Técnica (ART, RRT ou CAT) em nome 
dos responsáveis técnicos (com vinculo com a empresa licitante), fornecido por 
órgão da Administração Pública ou entidade privada, devidamente registrado no 
CREA ou CAU, que comprove a capacidade para a execução de serviços 
semelhantes ao objeto desta licitação. 

5.7 – Declaração de Vistoria – as proponentes poderão vistoriar o 
local da obra, arcando com o ônus de tal operação ou assumindo o risco de uma 
avaliação menos acurada. A vistoria, uma vez solicitada pela proponente, será 
acompanhada por servidor da Seção de Vigilância e Transporte- SEVIT, que 
entregará a Declaração de Vistoria de Serviços em Licitação, atestando que que 
conhecem os dados da obra, para identificar as características e condições especiais 
e dificuldades que, porventura, possam existir na execução dos trabalhos, 
admitindo-se, conseqüentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da 
situação. 

5.7.1 - A vistoria pela empresa interessada, para efeito de 
cumprimento da exigência acima, deverá ser previamente marcada através do 
telefone (98) 3214-5706, de 2ª a 6ª-feira, no horário das 08h às 18h, feita por 
profissional (engenheiro ou arquiteto) habilitado, até o dia anterior à data fixada 
para abertura dos envelopes. 

    5.7.2 – A proponente que decidir não realizar a vistoria e, 
eventualmente, subestimar sua proposta, estará 
incorrendo em risco típico do seu negócio, não 
podendo, futuramente, opô-lo contra a Administração 
para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou 
para rever os termos do contrato que vier firmar. 
Assim, a empresa interessada que decidir não realizar 
a vistoria DEVERÁ emitir declaração própria, assinada 
por representante ou preposto, dando fé que conhece 



todos os elementos técnicos necessários ao 
cumprimento do objeto desta licitação, 
responsabilizando-se integralmente, também, pela 
execução dos serviços nas condições descritas no 
Termo de Referência - Anexo I.  

 

5.8 – Certidão Negativa de Falência e Concordata do cartório 
distribuidor existente no local da sede da empresa licitante.  Não será permitida a 
participação de empresas consorciadas ou que se encontrem em regime de 
concordata ou com pedido de falência requerido no período de 02 (dois) anos 
anteriores a realização desta licitação devendo tal situação ser comprovada 
mediante apresentação da respectiva certidão.  

5.9 – Declaração, assinada pelo representante da empresa, de que 
estarão disponíveis para a execução da obra todas as instalações, máquinas, 
equipamentos e pessoal especializados que se responsabilizará pelos trabalhos, 
inclusive perante o CREA/CAU, necessários ao cumprimento do objeto desta 
licitação, conforme modelo Anexo II.  

 

5.10 - Quando da apresentação do balanço exigido no item 5.2.8, a 
licitante que apresentar resultados menores que os estabelecidos no item 5.2.8.1 
para os índices contábeis de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), extraídos das Demonstrações Contábeis apresentadas quando de 
sua habilitação parcial no SICAF, deverá comprovar que possui capital social ou 
patrimônio líquido no mínimo igual a R$ 53.511,35 (cinqüenta e três mil quinhentos 
e onze reais e trinta e cinco centavos) equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
total orçado para a contratação, realizando a comprovação através de certidão de 
breve relato expedida pela Junta Comercial ou através do último instrumento de 
alteração contratual ou através do balanço patrimonial emitido no trimestre da data 
da apresentação da proposta.  

5.11 - Não serão admitidas declarações posteriores de 
desconhecimento de fatos, sejam estes no todo ou em parte, que venham a 
dificultar ou a impedir a execução da obra. 

5.12 - Os documentos solicitados para habilitação deverão estar 
dentro do prazo de validade neles previstos e, quando não mencionado, serão 
considerados válidos até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua 
emissão, ressalvados os casos que se originarem de legislação específica. 

5.13 - Não serão aceitos quaisquer protocolos em substituição aos 
documentos relacionados neste edital, nem aqueles apresentados por telex ou fax. 

5.14 - Não poderá participar deste certame, direta ou indiretamente, 
servidor ou dirigente de órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela 
licitação. 

5.15 - Será inabilitada a empresa que tiver o ramo de atividade 
incompatível com o objeto desta licitação, para esta certificação poderá ser 
realizada consulta ao programa SICAF, na rotina “linha de fornecimento”. 

5.16 - Os documentos referidos acima ou ainda a publicação em Órgão 
Oficial deverão ser entregues em fotocópias autenticadas por tabelião de notas ou 
fotocópias simples, sendo que nesta última hipótese a licitante deverá apresentar à 
CPL o original correspondente para conferência, no momento da abertura dos 



envelopes habilitação. Os documentos apresentados sob quaisquer das formas 
acima descritas serão anexados ao processo. 

5.16.1 - Para maior agilidade da Sessão de Abertura, nos dias 
anteriores à data de apresentação das propostas, os membros da CPL estarão 
disponíveis para a autenticação de cópias de documentos à vista dos originais.    

5.17 - Uma vez decretado o encerramento do prazo para o 
recebimento dos envelopes, por iniciativa do Presidente da Comissão, não se 
permitirá a entrega retardatária e a retirada dos mesmos, assim como quaisquer 
adendos ou esclarecimentos pertinentes ao Edital. 

5.18 - Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, 
salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.19 - Se não houver tempo hábil para abertura dos envelopes 
habilitação e propostas em um único momento, face ao exame da documentação 
com os requisitos do Edital, os envelopes não abertos, já rubricados, ficarão em 
poder da Comissão Permanente de Licitações até a data e horário oportunamente 
marcado para prosseguimento dos trabalhos. 

5.20 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos no envelope “HABILITAÇÃO”, ou os apresentar em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo 
complementação posterior. 

5.21 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos 
recursos ou pela renúncia das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão 
devolverá, fechados, os envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas, 
ou então, caso não sejam procurados pelos proponentes, permanecerão à 
disposição da licitante durante 30 (trinta) dias, findo os quais serão inutilizados, 
sem quaisquer formalidades; 

 

6  -  DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

6.1 - A proposta deverá ser apresentada na forma encadernada, com 
índice e numeração seqüencial e em envelope opaco, fechado por cola ou lacre, 
contendo no anverso os seguintes dizeres: 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 
TOMADA DE PREÇOS N. 04/2014 
ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA 
 

6.2 - Ser datilografada ou impressa por processo eletrônico em papel 
com identificação da empresa, escrita em língua portuguesa, sem borrões, 
emendas, rasuras ou entrelinhas não ressalvadas, datadas e assinadas por quem 
tenha poderes de representação; 

6.3 - Conter a razão social, endereço, CEP, telefone e/ou fax, e-mail, 
CNPJ da licitante e o número deste Edital, bem como banco, agência e número da 
conta corrente; 

6.4 – Conter Preço Global em moeda nacional, em algarismo e por 
extenso, para a execução da obra objeto desta Tomada de Preços, com data-base 
de março de 2014, e Planilha Orçamentária discriminando quantitativos 



conforme Anexo VI, preços unitários e total expressos em algarismos, de todos os 
materiais, com as respectivas marcas/modelos definidos, obedecendo ao padrão 
mínimo de qualidade do projeto. Em caso de divergência entre o valor em algarismo 
e o expresso por extenso, será levado em conta este último; 

6.4.1 - Conter planilha detalhada de composição do B.D.I. 
apresentada de forma clara e precisa; 

6.4.2 – Conter Planilha Orçamentária com as especificações técnicas 
dos serviços e materiais da obra, de acordo com o disposto na Planilha 
Orçamentária constante do Anexo VI, observadas as especificações das marcas e 
modelos definidos e dos quantitativos, devendo conter preços unitários e total 
propostos para cada item, além do preço global final; 

6.4.3 - A proposta apresentada deverá obedecer ao disposto na 
Planilha Orçamentária que compõem o Edital, inclusive quanto à seqüência dos 
itens e respectivos quantitativos; 

6.4.4 - Os materiais descritos nos projetos apresentam o padrão 
mínimo de qualidade a ser exigida pela Justiça Federal e para definir a similaridade 
de marcas será exigido o cumprimento de todas as normas (ABNT) e certificações 
(ISO, INMETRO) da marca indicada no projeto. 

6.4.4.1 - Nas propostas cuja planilha orçamentária omitir a 
indicação de marcas e modelos definidos nos projetos, serão consideradas, para 
efeito de julgamento, as marcas e modelos estabelecidos nos Cadernos de 
Especificações. 

6.4.4.2 - A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da 
Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e 
equipamentos a ser considerada na execução da obra, devendo comprovar 
rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições 
estabelecidos no projeto. 

6.4.5 - Os preços cotados deverão ser líquidos, devendo estar 
incluídas todas as despesas com a execução da obra, bem como todos os impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com 
transporte, taxas e outras despesas, de quaisquer naturezas, que se façam 
indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os 
abatimentos eventualmente concedidos; 

6.5 - Conter cronograma físico-financeiro de caráter provisório, 
conforme Anexo VIII, para posterior aprovação, com a indicação do período de 
execução de cada etapa e respectivo valor e prazo máximo para execução da 
totalidade dos serviços, o qual não poderá exceder 120 (cento e vinte) dias 
corridos, contados a partir da assinatura do Contrato. 

6.5.1 - o cronograma físico-financeiro, a planilha orçamentária e a 
composição do BDI, devem ser apresentados também em arquivos eletrônicos, 
gravados em CD ou pen-drive, no formato Microsoft Excel, devendo corresponder 
fielmente às cópias impressas, que compõem a Proposta da empresa. 

6.6 - Conter Declaração, conforme Anexo IV, de que o preço 
indicado na proposta, já acrescido do B.D.I,  compreende todas as despesas 
concernentes à execução das obras e serviços licitados, incluindo o fornecimento de 
equipamentos, materiais, transportes e mão-de-obra necessários, bem como de 
todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, prêmios de seguros, despesas com Anotações de Responsabilidade 



Técnica (ART), taxas e outras despesas, de quaisquer natureza, que se façam 
indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação. 

6.6.1 - o percentual relativo ao B.D.I, indicado na Planilha 
Orçamentária, Anexo VI, tem caráter informativo, devendo o licitante estabelecer 
seu próprio percentual; 

6.6.2 - a planilha detalhada de composição do B.D.I. (para 
edificações e equipamentos) deverá ser explicitada em folha separada, a qual não 
poderá conter custos relativos aos tributos IRPJ e CSLL, conforme determinação do 
Tribunal de Contas da União – TCU - em Acórdão 950/2007; 

6.6.3 - na composição do BDI para edificações deverá ser acrescido 
em 2% a título de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), 
conforme Lei n. 12.844/13 que desonerou a folha de pagamento e acresceu aquele 
percentual sobre a receita bruta; 

6.6.4 - a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base 
da licitação será a mesma para os serviços novos incluídos por meio de aditivos 
contratuais, apenas no caso do BDI contratual ser superior a este com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.   

6.7 - Consignar prazo de garantia das obras e serviços executados de, 
no mínimo, 05 (cinco) anos a contar da data do recebimento definitivo. Durante 
estes 05 (cinco) anos, após o recebimento definitivo da reforma, a CONTRATADA 
responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Código Civil Brasileiro, 
devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições 
que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento da 
CONTRATANTE. 

6.8 - Declarar prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 
(sessenta) dias corridos, contados a partir da data de entrega dos envelopes. As 
propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo 
período de 60 (sessenta) dias corridos. 

6.9 - Na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial, 
o prazo a que se refere ao item 6.8, ficará suspenso, devendo o reinício da 
contagem do tempo ocorrer imediatamente após o despacho decisório. 

6.10 - Nos documentos de que tratam os itens 6.4 e 6.5 deverão 
constar assinatura(s), título(s) e número(s) da(s) carteira(s) do(s) profissional(is) 
responsável(is) pelos referidos documentos, respeitadas as atribuições específicas, 
com relação ao objeto principal da obra nos termos da Lei n. 5.194/66 e Resolução 
n. 218/73 do CONFEA. 

6.11 - Indicar o(s) profissional(is) de nível superior da empresa, da 
área de engenharia, que deverá(ão) participar(em) como responsável(is) técnico(s) 
pela execução da obra, com a identificação do número de registro profissional do 
referido(s) profissional(is). 

6.12 - Não será considerada a proposta que contiver quaisquer 
vantagens não previstas neste Edital, preço ou vantagem baseados em oferta das 
demais licitantes, preços unitários simbólicos ou de valor zero. 

6.13 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos pedidos de 
retificação de preços, vantagens e outras condições oferecidas. 

6.14 - Será desclassificada a proposta em desacordo com os termos 
deste Edital. 

 



 
7 -  DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

7.1 - O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nº 01, 
contendo os documentos de habilitação, os quais deverão ser rubricados pelas 
licitantes presentes e membros da Comissão; 

7.2 - Após a decisão da CPL quanto à habilitação, as licitantes 
poderão, unanimemente, desistir da interposição de recurso, o que constará em ata 
e em termo próprio, procedendo-se à abertura dos envelopes nº 02 - Proposta, das 
licitantes habilitadas; 

7.3 - Não havendo unanimidade quanto à renúncia de recurso, os 
trabalhos serão suspensos, abrir-se-á o prazo recursal e lavrar-se-á ata 
circunstanciada dos trabalhos até então executados. Nessa hipótese, os envelopes 
nº 02 - Proposta, devidamente lacrados e rubricados pelos presentes, 
permanecerão, até que se reabra a sessão, sob a guarda e responsabilidade da 
Comissão Permanente de Licitação; 

7.4 - Será comunicado, por escrito, com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas, às licitantes habilitadas, data, hora e local da abertura da 
sessão para julgamento das propostas; 

7.5 - Será considerada notificada da designação de nova data e 
horário, a que se refere o subitem anterior, independente de notificação por escrito, 
a licitante cujo representante estiver presente à reunião e assim ficar consignado 
em ata, mediante sua assinatura aposta no referido documento; 

7.6 - Após a abertura dos envelopes nº 02 - Proposta, a Comissão 
divulgará às licitantes presentes as condições oferecidas pelas participantes 
habilitadas. As propostas serão rubricadas por todos os representantes e pelos 
membros da CPL; 

7.7 - No julgamento das Propostas de Preços será levado em 
consideração o tipo de licitação fixado no inciso I do parágrafo 1º do art. 45 da Lei 
8.666/93, qual seja, o de menor preço, onde a Comissão levará em conta não 
isoladamente, mas em seu conjunto, todos os fatores de que resultem maiores 
vantagens para a Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do 
Maranhão, tais como custo dos serviços e demais fatores previstos nesta licitação. 

7.8 -  A classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços cotados, 
entre as empresas que tiverem atendido às condições deste instrumento e seus 
anexos. Dessas, será declarada vencedora a que ofertar o menor preço final; 

7.9 - No caso de empate entre duas ou mais propostas e, na ausência 
de outro fator que possibilite à Administração optar por uma delas, e após 
obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, a classificação 
far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 
convocadas. 

7.10 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se 
por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas referidas 
empresas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

7.10.1 - Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 



vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do inciso “a” acima, o objeto licitado será na ordem 
classificatória da proposta originalmente vencedora;  

c) No caso de equivalência de valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 
estabelecidos nesta condição, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

7.10.2 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos do 
subitem 7.10.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 

7.10.3 - O disposto no subitem 7.10.1 somente se aplicará quando 
a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

7.10.4 - No caso de ser vencedora microempresa ou empresa de 
pequeno porte, em face da utilização dos critérios constantes no subitem 7.10.1, 
alíneas “a”, “b”, e “c”, a nova proposta de preços deverá ser apresentada em 
sessão pública, a ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após 
solicitação da Comissão Permanente de Licitação, sob pena de preclusão. 

7.11 - A Comissão Permanente de Licitação, com intuito de avaliar a 
capacidade técnica das proponentes, poderá pedir esclarecimentos, promover 
diligências e vistoriar as instalações das licitantes, sempre que julgar necessário 
para facilitar ou complementar o julgamento das propostas; 

7.12 - O resultado do julgamento será divulgado mediante aviso a ser 
afixado em quadro próprio localizado no Edifício-Sede da Justiça Federal de 1ª 
Instância - Av. Senador Vitorino Freire, 300, Areinha - e mediante ofício 
encaminhado às licitantes; 

7.13 - Colocar-se-ão à disposição das interessadas o resultado da 
licitação e os mapas de apuração e classificação elaborados segundo o critério de 
julgamento. 

 
8 -  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1 - A prestação de serviço correspondente ao objeto será adjudicado 
a apenas uma empresa, depois de consideradas atendidas as condições deste 
Instrumento; 

8.2 - Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da 
licitação, ou após o seu julgamento, será lavrada ata circunstanciada, cabendo à 
Comissão de Licitação sugerir a adjudicação do objeto da licitação à vencedora, 
submetendo tal decisão ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro; 

8.3 - O ordenador da despesa poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público, devendo anulá-la, de ofício ou por provocação de terceiros, 
quando o motivo assim justificar, bem como aumentar ou reduzir as quantidades do 
objeto da licitação, conforme disposto nos arts. 49 e 65 da Lei 8.666/93. 

 
9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste 
instrumento, que serão discriminadas no respectivo contrato a ser firmado, correrão 



à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Justiça Federal de 1ª 
Instância - Seção Judiciária do Maranhão. 

9.2 - Para fazer face à despesa, será emitida Nota de Empenho pela 
Seção de Execução Orçamentária e Financeira desta Seccional. 

 
10 - DO PAGAMENTO 

10.1  - O pagamento será efetuado de acordo com a Cláusula Décima 
do Anexo III (MINUTA DO CONTRATO) deste instrumento; 

 

11 – DO CONTRATO 

11.1 - Será firmado Contrato com a licitante vencedora com base nos 
dispositivos deste Instrumento Convocatório, na proposta apresentada e na Lei Nº 
8.666/93, conforme ANEXO III. 

11.2 - O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias 
úteis, após regular convocação pela Justiça Federal de 1ª Instância - Seção 
Judiciária do Maranhão. 

11.3 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua 
rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93. 

11.4 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões de que trata o artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 
11.5 - O recebimento e a aceitação do objeto da presente licitação 

observará o disposto no art. 64, §§, da Lei nº 8.666/93. 
 
11.6 - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o 

documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes 
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 
preços, ou revogar esta licitação, independentemente da cominação prevista no art. 
81 da Lei nº 8.666/93. 

12 - DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA 

12.1 - Para o fiel cumprimento das cláusulas e obrigações contratuais, 
a Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária no Maranhão exigirá a 
prestação de garantia no valor de 5% (cinco por cento) do contrato a ser firmado e 
que terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, podendo a 
contratada optar pela prestação da garantia na modalidade de caução, em dinheiro 
ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou, ainda, na modalidade de fiança 
bancária. A garantia deverá ser prestada, até 72 (setenta e duas) horas após a 
comunicação da homologação do julgamento das propostas, perante a Seção de 
Execução Orçamentária e Financeira desta Seccional; 

 
12.2 - A garantia prestada pela contratada poderá responder pelas 

multas que venham a lhe ser aplicadas, em decorrência de inadimplemento e/ou 



penalidades, e somente será levantada após o término do contrato, desde que 
integralmente cumpridas as obrigações assumidas; 

 
12.3 - Havendo prorrogação contratual ou alteração que implique no 

aumento quantitativo do objeto do contrato, o valor da garantia deverá ser 
complementado em igual proporção;  

 
12.4 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança 

deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do art. 1.491 do 
Código Civil Brasileiro, e conter cláusula de atualização, consoante o estabelecido 
no subitem 12.1; 

 
12.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, a contratada, desde já, se obriga a 
efetuar a respectiva reposição, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da 
data do recebimento da comunicação desta Seccional. 

  
 

13 - DAS PENALIDADES 

CONDUTA(S) PENALIDADE(S) 

13.1 – Atrasar injustificadamente a 
prestação do serviço  por prazo não 
superior a 30 (trinta)  dias. 

• Multa moratória diária de 0,3% 
(três décimos percentuais) sobre o 
valor anual do contrato.  

13.2 – Atrasar injustificadamente a 
prestação do serviço por prazo superior 
a 30 (trinta) dias, ou de outro modo, 
deixar de executar o contrato. 

• Rescisão do Contrato; 
• Cancelamento do saldo do 

empenho; 
• Suspensão temporária de até 2 

anos; e 
• Multa compensatória de 2% (dois 

por cento) sobre o valor anual do 
contrato. 

13.3 – Recusar injustificadamente a 
receber Nota de Empenho, conforme 
item 15.2 do Instrumento 
Convocatório. 

• Suspensão temporária de até 2 
anos; e 

• Multa compensatória de 2% (dois 
por cento) sobre o valor anual do 
contrato. 

 
13.4 - A contratada que não puder cumprir o prazo estipulado para a 

prestação do serviço, deverá apresentar justificativa por escrito, nos casos 
previstos nos incisos II e V do parágrafo 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, ficando a 
sua aceitação condicionada à subsunção dos fatos alegados aos dispositivos legais 
regentes da matéria, a serem apreciados pela Justiça Federal de 1ª Instância - 
Seccional do Maranhão; 

13.4.1 - A justificativa de que trata este item deverá ser 
endereçada à Diretoria do Foro desta Seccional; 

13.5 – A contratada inadimplente que não tiver valores a receber da 
Justiça Federal de 1ª Instância - Seccional do Maranhão terá o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma 
estabelecida nos subitens 13.1, 13.2 ou 13.3, conforme o caso; 



13.6 - A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas nesta 
Tomada de Preços será precedida de processo administrativo, mediante o qual se 
garantirá a ampla defesa e o contraditório. 

 

14 -  DOS RECURSOS 

14.1 - Dos atos da Administração neste processo licitatório cabem 
recurso, representação ou pedido de reconsideração, na forma do art. 109 da Lei 
8.666/93; 

14.2 - As petições iniciais de recursos, representação ou de pedido de 
reconsideração, deverão ser protocoladas na Seção de Protocolo e Arquivo 
Administrativo (SECAM) desta Seccional, no horário de 09:00 h às 18:00 h, sendo 
dirigidas à Diretoria do Foro, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação; 

14.3 - Notificadas dos recursos, as demais licitantes terão prazo de 05 
(cinco) dias úteis para impugná-los; 

14.4 - Não serão considerados os recursos que se basearem em 
aditamentos ou modificações da proposta, bem como sobre matéria já decidida em 
grau de recurso; 

14.5 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação somente 
serão consideradas definitivas, no âmbito administrativo, após homologação pelo 
Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Maranhão, sem prejuízo do 
controle jurisdicional sobre os atos da Administração Pública previsto 
constitucionalmente, dando-se conhecimento, por escrito, aos interessados; 

14.6 - O processo terá vista franqueada aos interessados, que 
deverão, querendo, solicitar através de requerimento encaminhado à Comissão, 
cópia das peças do processo necessárias à argumentação de seus respectivos 
recursos, vedada a retirada dos autos do processo do âmbito desta Seccional por se 
encontrar sob a responsabilidade da Comissão; 

14.7 - Será admitida, somente como ato preparatório para 
salvaguardar o prazo de recurso, a apresentação da peça recursal via fax, devendo 
o recorrente protocolizar o original no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

15 -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS    

15.1 - Decairá do direito de impugnar os termos desta Tomada de 
Preços a licitante que não o fizer até o 2º dia útil que antecede a abertura dos 
envelopes-proposta, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93; 

15.2 - A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
após a convocação, para retirada do contrato, sendo que a convocação poderá ser 
via ofício ou através da transmissão de fac-símile; 

15.3 -  A Justiça Federal de 1ª Instância Seção Judiciária do Maranhão 
reserva-se no direito de revogar a licitação, assim como aumentar ou reduzir as 
quantidades do objeto da licitação, conforme disposto nos arts. 49 e 65 da Lei nº 
8.666/93; 

15.4 -  Se o vencedor não cumprir as condições pré-estabelecidas no 
ato convocatório, será facultado à Justiça Federal de 1ª Instância Seção Judiciária 
do Maranhão rescindi-lo e convocar os demais proponentes, obedecida, 
sucessivamente, a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 



mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
valores, conforme o disposto no artigo 24, inciso XI da Lei nº 8.666/93; 

15.5 -  Independente de declaração expressa, a simples participação 
nesta licitação implicará em aceitação plena das condições estipuladas na presente 
Tomada de Preços e submissão às normas nele contidas; 

15.6 - Fazem parte integrante do presente Edital: 

15.6.1 - Anexo I – Modelo de declaração de profissionais; 

15.6.2 - Anexo II – Modelo de declaração relativa às instalações; 

15.6.3 - Anexo III – Modelo de declaração de inexistência de 
trabalho de menores e de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
habilitação; 

15.6.4 - Anexo IV – Modelo de Declaração de Composição de Preço; 

15.6.5 - Anexo V – Minuta de Contrato; 

15.6.6 - Anexo VI – Planilha Orçamentária; 

15.6.7 - Anexo VII – Projetos Básicos (arquitetônico e 
complementares); 

15.6.8 - Anexo VIII – Cronograma Físico-Financeiro; 

15.6.9 - Anexo IX – Memoriais descritivos. 
15.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente 

de Licitação que decidirá com base na legislação em vigor; 

15.8 -  A Comissão Permanente de Licitação encontra-se à disposição 
para esclarecimento  de dúvida ou informações complementares; 

15.9 - Na contagem dos prazos previstos neste instrumento 
convocatório, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 
em contrário; 

15.10 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente 
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase desta licitação; 

15.11 - É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade 
superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências destinadas a 
esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado à Tomada de 
Preços em epígrafe. 

15.12 – A contratação resultante do objeto desta tomada de preços 
reger-se-á, ainda, pelas normas fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 
nº 8.078, de 11.09.90. 

 
 

São  Luís,  06 de março de 2014 
 

_______________________ 
JOÃO HENRIQUE MELO GOMES 

Presidente da CPL 
Seção Judiciária do Maranhão 
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ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 
 
 
 
  

(Nome da Empresa) ..................................................................., 

CNPJ n................................, sediada ...........................................  (endereço 

completo), declara que, nos termos do Edital da Tomada de Preços Nº 04/2014 – 

Justiça Federal – Seção Judiciária do Maranhão, que o(s) profissional(is) abaixo 

qualificado(s), participará(ao) da obra objeto da licitação em epígrafe. 

 

 

 
_________________________________________ 

nome, habilitação e n. de registro no CREA 
 
 

_________________________________________ 
nome, habilitação e n. de registro no CREA 

 
Local e data 

 
__________________________________________ 

Nome, n. da identidade e CPF 
do representante legal da empresa 
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ANEXO II 

 
 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO RELATIVA ÀS INSTALAÇÕES 
 
 
 

 

(Nome da Empresa)................................................................., 

CNPJ n..............................., sediada ............................................  (endereço 

completo), declara que estarão disponíveis para a execução do objeto da Tomada 

de Preços Nº 04/2014 todas as instalações, máquinas, equipamentos necessários e 

pessoal especializado, e que se responsabilizará pelos trabalhos necessários, 

inclusive perante o CREA. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

___________________________________ 
Nome, n. da identidade e CPF 

do representante legal da empresa 
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ANEXO III 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
 

   (/Nome da Empresa)__________,CNPJ Nº 

_____________,sediada _______(endereço completo)____________, declara, sob 

as penas da Lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei n. 8.666/93, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório (indicar o nº desta Tomada de Preços), e que contra ela não 

existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

   Declaro ainda, em atendimento ao previsto no edital da Tomada 

de Preços em epígrafe, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.  
 
 
 

   Local e data 
 
 
 

___________________________________ 
nome/ qualificação e 

nº da identidade do declarante 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 33/2014-MA 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO 

 
 
 
Declaramos que o preço indicado na proposta, já acrescido do B.D.I, 

compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços 
licitados, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais, transportes e mão-
de-obra necessários, bem como de todos os impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguros, taxas e 
outras despesas, de quaisquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita 
execução do objeto desta licitação. 
 
 
 
 Local e data 
 
 
 
 

_________________________________ 
nome/ qualificação e 

nº da identidade do declarante 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 33/2014-MA 

ANEXO V 

 
 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
 
 
 

CONTRATO N. ____/2014, DE EXECUÇÃO 
DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL 
QUE ABRIGARÁ A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE BALSAS, LOCALIZADO NA BR 230, KM 
01, S/N, SETOR INDUSTRIAL, 
BALSAS/MA, ENVOLVENDO TODOS OS 
MATERIAIS E DISPOSITIVOS 
NECESSÁRIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU – SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO MARANHÃO E A EMPRESA 

____________________. 
 
 
 
 
 

A União Federal, por intermédio da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Maranhão, com registro no CNPJ n. 05.424.667/0001-35 e sede no 
FÓRUM MINISTRO CARLOS ALBERTO MADEIRA à Avenida Senador Vitorino Freire, 
nº 300, Areinha, São Luís (MA), neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do 
Foro, Dr. .................................., brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade n. _______________, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob 
o n. ______________, residente e domiciliado nesta Capital, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa _____________, com registro no CNPJ 
n. _________________ com sede no __________________ neste ato 
representada por seu (cargo/procurador), (nome), (nacionalidade), (estado civil), 
portador da CI n. ______ e do CPF n. _____, residente e domiciliado em _______, 
doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
Contrato para EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BALSAS, LOCALIZADO NA BR 230, KM 01, S/N, SETOR 
INDUSTRIAL, BALSAS/MA, ENVOLVENDO TODOS OS MATERIAIS E DISPOSITIVOS 
NECESSÁRIOS, sob o regime de execução indireta e empreitada por preço global, 
conforme o disposto nos autos do Procedimento Administrativo n. 06/2014, Tomada 
de Preços Nº 03/2014, Lei n. 8.666/93 e suas alterações, e mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 



 

 

22 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGARÁ A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BALSAS, 
LOCALIZADO NA BR 230, KM 01, S/N, SETOR INDUSTRIAL, BALSAS/MA, 
ENVOLVENDO TODOS OS MATERIAIS E DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS, consoante 
projeto básico, caderno de especificações, cronograma físico-financeiro e demais 
documentos anexos ao Edital da Tomada de Preços Nº 04/2014, relativos aos itens 
constantes da Planilha Orçamentária, proposta da empresa vencedora da licitação e 
do respectivo projeto, integrantes deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 
A finalidade da contratação é prover a Justiça Federal – Seção 

Judiciária do Maranhão de instalações adequadas para melhor prestação dos 
serviços jurisdicionais no Estado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Para o fiel cumprimento do presente contrato, a CONTRATADA 
compromete-se a: 

I - providenciar toda a documentação necessária junto aos órgãos 
públicos e de fiscalização, concessionárias de serviços públicos e demais que se 
fizerem necessários, apresentando à fiscalização os comprovantes desta 
regularização; 

II - efetuar o registro deste contrato no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – MA (CREA-MA), cumprindo-se o disposto na 
Lei n. 6.496, de 07/12/77; 

III – manter, no canteiro de obras, cópias de todos os projetos, nas 
quais constem o registro nos órgãos fiscalizadores competentes e as respectivas 
ART’s, responsabilizando-se pelo pagamento tempestivo de qualquer multa ou ônus 
imposto à CONTRATANTE, em decorrência da inobservância ao disposto no presente 
item; 

IV - cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e 
medicina do trabalho, e diligenciar para que os seus empregados trabalhem com 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para cada tipo de serviço 
que estiver sendo desenvolvido. 

V - armazenar todo o material, conforme orientação dos fabricantes, 
evitando perdas, danos ou possíveis extravios, arcando com qualquer prejuízo 
decorrente da inobservância de tal exigência. 

VI - responsabilizar-se pela guarda e vigilância do material, 
ferramentas e equipamentos, tanto no canteiro como no local da obra, bem como 
pelo controle de acesso de pessoal e veículos de entrega e retirada de materiais, 
equipamentos, ferramentas e outros; 

VII - adequar todos os elementos da pasta técnica, depois de 
aprovados pela fiscalização e demais órgãos competentes, em razão de possíveis 
alterações do projeto básico original; 
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VIII - providenciar, por sua conta, toda a sinalização necessária à 
execução da obra, em conformidade com as normas regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, e cumprir as 
disposições nelas previstas acerca de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 

IX - afixar, em local indicado pela Fiscalização, placa indicativa da obra, 
conforme a legislação pertinente, com indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s), 
e placas indicadoras de limite de obra, visando impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas em áreas de risco e perigo. As placas deverão conter, exclusivamente, 
os dizeres indicados pelos interessados e aprovada pela Fiscalização da 
CONTRATANTE; 

X - executar a obra no prazo fixado neste contrato, empregando 
materiais de primeiro uso e de primeira qualidade que atendam às exigências 
contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionárias de serviço público, do 
Decreto n. 92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO e dos fabricantes dos materiais 
aplicados, realizando os serviços com excelente acabamento, tudo de acordo com 
as especificações e determinações constantes da pasta técnica e da proposta, 
responsabilizando-se inteiramente pela execução da obra, resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todos os materiais usados; 

a) - deverão ser submetidas à aprovação da fiscalização amostras de 
todos os materiais a serem empregados na obra, antes de sua utilização; 

XI - responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais 
empregados, fornecendo-os de acordo com as especificações técnicas e assumindo 
as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação, suas 
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros da obra, assim como o 
processo de sua utilização; 

a) - o pedido de substituição por material similar será admitido, desde 
que solicitado por escrito, para que a CONTRATANTE se manifeste a respeito, 
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas pertinentes. Poderá a 
fiscalização da CONTRATANTE solicitar levantamento de custos e laudos técnicos, 
dos materiais fornecidos por institutos de notória e reconhecida competência em 
âmbito nacional. 

b) - entender-se-á por similar o material que for tecnicamente 
equivalente ao indicado nas especificações do projeto, devendo a equivalência ser 
comprovada em tempo hábil, sem prejuízo do prazo de execução da obra; 

c) - o material similar só poderá ser aplicado na obra após a aprovação 
formal de sua substituição pela fiscalização; 

d) - em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de 
material especificado, deverá ser obedecido o prescrito nos subitens anteriores; 

XII - dispor de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, 
ferramentas, máquinas e aparelhos necessários e adequados ao cumprimento do 
contrato; 

XIII - responsabilizar-se pela exatidão da obra ou serviço, inclusive dos 
trabalhos eventualmente sub-contratados, obrigando-se a reparar inteiramente, às 
suas expensas e nos prazos determinados pela CONTRATANTE, todos os erros, 
vícios, defeitos, incorreções e falhas comprovados, resultantes da execução ou de 
materiais empregados, mesmo após o seu término; 
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XIV - remanejar quaisquer redes (água, esgoto etc.), ou empecilhos 
porventura existentes no local da obra; 

XV - executar, por sua conta, as ligações provisórias e definitivas de 
energia elétrica, água, esgoto e telefone, inclusive as extensões necessárias das 
respectivas redes, custeando todas as despesas com o fornecimento e uso, bem 
como a manutenção dos equipamentos, até a entrega definitiva; 

XVI - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, 
ferramentas e equipamentos, promovendo a limpeza da obra periodicamente, a 
critério da fiscalização; 

XVII - aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem na reforma, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) 
do valor inicial do contrato atualizado; 

XVIII - manter os seus empregados, quando no local da obra, sujeitos 
às determinações da Fiscalização da CONTRATANTE, necessárias à perfeita 
execução da mesma, sem qualquer vínculo empregatício com a Justiça Federal - 
MA; 

XIX - comunicar formalmente a conclusão de cada etapa de execução 
da reforma, nos termos da contratação; 

XX - levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato, para 
adoção imediata das medidas cabíveis; 

XXI - acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização, por 
escrito, em duas vias, e entregues mediante recibo, ou registradas no “Diário de 
Obras”, cabendo à CONTRATADA o direito de recurso à CONTRATANTE, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da notificação; 

XXII - retirar, no prazo de 02 (dois) dias, contados da notificação 
formal, todo material rejeitado pela fiscalização, e corrigir, reconstruir, substituir ou 
desmanchar e refazer, no prazo estipulado por esta, sem nenhum ônus para a 
CONTRATANTE, os serviços não aceitos em decorrência de vícios, defeitos e 
incorreções resultantes da execução, ou dos materiais utilizados; 

XXIII - solicitar autorização prévia da CONTRATANTE para os serviços 
a serem executados fora do horário normal (noturnos, finais de semana e feriados), 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para o acompanhamento 
da fiscalização; 

XXIV - a substituição de membro da equipe técnica da CONTRATADA, 
ou sub-contratada, poderá ser admitida, mediante comunicação e aprovação prévia 
da fiscalização, e desde que o profissional substituto possua experiência equivalente 
ou superior ao substituído; 

XXV - providenciar e manter permanentemente no local da obra, até 
sua conclusão, com fácil acesso à fiscalização, o “Diário de Obras”, com capa 
resistente, páginas em três vias, numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde 
serão anotadas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução 
formal, solicitações e informações diversas, enfim, tudo o que, a critério das partes, 
deva ser objeto de registro; 

a) - a fiscalização deverá apor sua assinatura em todas as vias de cada 
uma das folhas do Diário, depois das anotações nele registradas, tendo as vias a 
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seguinte destinação: 

1ª via - fiscalização e, após o recebimento definitivo, anexação ao 
dossiê da obra/serviço; 

2ª via - CONTRATADA; 

3ª via - Diário de Obras, a ser arquivado pela CONTRATANTE; 

b) - a CONTRATADA deverá registrar, no Diário de Obras, 
obrigatoriamente, as seguintes informações: 

1) identificação da obra, inclusive número do contrato; 

2) identificação da CONTRATADA; 

3) prazo contratual; 

4) data do registro, prazo de execução, dias decorridos e dias 
restantes, relativamente à execução; 

5) atrasos verificados na execução da obra; 

6) quantidade discriminada de empregados por categoria profissional; 

7) condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

8) ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, estranhos à 
vontade das partes, que alterem, substancialmente, as condições de execução da 
obra; 

9) falhas nos serviços de terceiros, não sujeitos à sua ingerência; 

10) consultas dirigidas à fiscalização, bem como pedidos de 
providências e as respostas obtidas; 

11) data de início e término de etapas, caracterizadas de acordo com o 
cronograma físico-financeiro aprovado; 

12) acidentes ocorridos durante a execução dos trabalhos; 

13) respostas às interpelações da fiscalização; 

14) eventual omissão ou atraso de providências a cargo da 
CONTRATANTE, ou escassez de material, que dificulte o andamento da obra; 

15) realização de testes e os resultados obtidos; 

16) serviços extras aprovados e realizados; 

17) faturas entregues à fiscalização; 

18) subcontratação de parte do trabalho, desde que previamente 
autorizada; 

19) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de 
registro. 

XXVI - substituir, imediatamente, após formal comunicação, qualquer 
técnico, profissional ou empregado que não venha desempenhando 
satisfatoriamente as suas atribuições, a critério da fiscalização ou da 
CONTRATANTE; 

XXVII - verificar e comparar todos os elementos da pasta técnica 
fornecidos para execução dos serviços, comunicando imediata e formalmente à 
fiscalização para a necessária correção, em conjunto, caso constate falhas, erros, 
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discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às normas técnicas, 
regulamentos ou posturas. A falta de comunicação não exime a CONTRATADA de 
executar a obra de acordo com as normas técnicas, regulamentos ou posturas 
aplicáveis à espécie; 

XXVIII - apresentar à fiscalização, antes do início da obra: 

a) - planilha de custo unitário dos serviços apresentados na proposta; 

b) - Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) de execução, 
registradas no CREA/MA; 

c) - Plano de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da 
construção-PCMAT; 

d) - Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de 
Balsas/MA, caso necessário;  

e) - Certidão de Regularidade, emitida pelo CREA/MA ou CAU/MA, ou 
por ele visitada, se expedida em outro Estado. 

XXIX - permitir o livre acesso, ao local da obra, das pessoas indicadas 
pela CONTRATANTE; 

XXX - responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas, 
indenizações ou despesas, impostas à CONTRATANTE por autoridade competente, 
em decorrência de inobservância, por parte de seus empregados, de leis, decretos, 
normas e segurança do trabalho, estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, 
regulamentos, posturas municipais e órgãos fiscalizadores; 

XXXI - responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE, ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução deste contrato, ou em 
conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização 
ou ao acompanhamento da execução da obra por parte da CONTRATANTE; 

XXXII - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e 
trabalhistas de seus empregados previstos na legislação, tais como salários, taxas, 
impostos, contribuições, indenizações, seguro contra acidentes de trabalho, vales-
refeição, vales-transporte e quaisquer outros, ainda que venham a ser criados 
durante a execução do presente contrato, obrigando-se a saldá-los no prazo legal, 
uma vez que os referidos empregados não manterão nenhum vínculo com a 
CONTRATANTE; 

XXXIII - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações 
previstas na legislação de acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus 
empregados na execução deste contrato, ou em conexão com ele, ainda que 
ocorridos nas dependências da CONTRATANTE; 

XXXIV - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, comerciais e 
aqueles decorrentes de possíveis demandas trabalhistas, civis ou penais, 
relacionados com a obra, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou 
continência; 

a) - a inadimplência da CONTRATADA, relativa a esses encargos, não 
transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto ajustado, razão pela qual a empreiteira renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE; 

XXXV - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou 
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logradouros públicos, na execução deste contrato; 

XXXVI - arcar com os custos de todas as cópias heliográficas dos 
respectivos projetos executivos e outras que se fizerem necessárias, durante a 
execução da obra; 

XXXVII - não realizar sub-empreitada total do objeto deste contrato, 
permitida, entretanto, a sub-empreitada parcial para serviços especializados que 
requeiram o emprego de empresas ou profissionais habilitados, desde que 
previamente autorizadas pela CONTRATANTE, sem prejuízo da responsabilidade 
direta e exclusiva da CONTRATADA; 

XXXVIII - manter e conservar a obra, instalações e equipamentos 
enquanto não ocorrer o recebimento definitivo; 

XXXIX - entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas 
condições de uso, limpas, testadas e aprovadas pela CONTRATANTE, corrigindo 
eventuais irregularidades constantes em relatório de verificação e vistoria feito pela 
fiscalização, observando-se o caderno de especificações; 

XL - garantir a reforma e serviços executados pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo; 

XLI - manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, e cumprir fielmente 
as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e 
legislação complementar, durante a vigência deste contrato; 

XLII - prestar manutenção preventiva e corretiva das instalações, 
equipamentos e serviços executados, durante 12 (doze) meses após o recebimento 
definitivo da obra e, no caso de equipamentos cuja garantia de fábrica extrapole 
este prazo, prestar a manutenção preventiva ao longo de todo o período de 
garantia. 

 

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Por este instrumento a CONTRATANTE obriga-se a: 

I - Proporcionar todas as condições necessárias para que a 
CONTRATADA possa cumprir o objeto desta contratação; 

II - Permitir o acesso do pessoal técnico e dos equipamentos da 
CONTRATADA, necessários à execução da obra, nas áreas pertinentes, respeitadas 
as disposições legais, regulamentares e normativas que disciplinam a segurança e a 
ética profissional; 

III - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA; 

IV - Comunicar à CONTRATADA, de imediato, qualquer irregularidade 
verificada na execução da obra; 

V - Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste 
instrumento; 

VI - Fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto deste 
Contrato; 
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VII - Anotar, no Diário de Obras, as ocorrências relacionadas com a 
execução deste Contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados; 

VIII - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
executor do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo 
hábil, para adoção das medidas cabíveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização da execução deste contrato serão 
realizados por representante da Justiça Federal – Seção Judiciária do Maranhão ou 
Comissão Executora, permitida a contratação de terceiros para assisti-los, inclusive 
substituí-los, a critério da CONTRATANTE, e subsidiá-los com informações 
pertinentes a essa atribuição, de acordo com o art. 67 da Lei n 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

São obrigações da fiscalização: 

I - observar a execução da reforma no prazo fixado no contrato, o 
emprego de materiais de primeiro uso e de primeira qualidade que atendam às 
exigências contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionárias de serviço 
público, do Decreto n. 92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO e dos fabricantes, a 
realização de todos os serviços com excelente acabamento, tudo de acordo com as 
especificações e determinações constantes nos Anexos do Edital da Tomada de 
Preços Nº 04/2014 e na proposta da CONTRATADA, responsabilizando-se 
inteiramente pela indicação das falhas e descumprimentos dos projetos e seus 
anexos, mediante anotação, no Diário de Obras, de todas as ocorrências 
relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos; 

II - promover as avaliações e medições das etapas executadas, 
observado o disposto no cronograma físico-financeiro vigente e na proposta 
apresentada pela CONTRATADA; 

III - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos 
termos contratados, para efeito de pagamento; 

IV - solicitar à CONTRATANTE, em tempo hábil, as decisões e 
providências que ultrapassarem sua competência, possibilitando a adoção das 
medidas convenientes; 

V - exercer a fiscalização no interesse da CONTRATANTE, o que não 
exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros; 

VI - apresentar à CONTRATANTE relatório mensal, sempre que 
solicitado, descrevendo e explicando o desenvolvimento da obra de acordo com o 
cronograma, bem como comunicando qualquer ocorrência que venha a caracterizar 
descumprimento contratual; 

VII - sugerir a aplicação de penalidade por eventual descumprimento 
contratual, quando for o caso; 

VIII - aprovar ou não a aplicação dos materiais a serem utilizados na 
obra, mediante apresentação de amostras e/ou certificados; 
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IX - atender as solicitações do autor do projeto; 

X - organizar arquivo da documentação pertinente à obra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Antes do início da execução da reforma, a fiscalização da 
CONTRATANTE deverá: 

I - examinar os projetos executivos; 

II - solicitar à CONTRATADA, após a assinatura do contrato: 

a) indicação de seus prepostos, comprovando a sua inscrição no CREA; 

b) o projeto de instalação do canteiro de obras; 

c) a colocação de placas de sinalização da obra, bem como de 
fechamento do canteiro; 

d) apresentação de relação dos empregados que trabalharão na obra, 
que deverá ser afixada em local de fácil visualização pela fiscalização do Ministério 
do Trabalho; 

e) as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, a 
fim de comprovar o registro de função profissional; 

f) o fornecimento do Diário de Obras; 

III - fornecer as plantas e especificações existentes e instruir a 
CONTRATADA quanto às normas, diretrizes e instruções internas sobre a reforma e 
os trabalhos a serem executados; 

IV - providenciar a emissão de crachá para os empregados da 
CONTRATADA que estiver em serviço na obra; 

V - assinar, juntamente com o preposto da CONTRATADA, o termo de 
abertura do Diário de Obras; 

VI - solicitar e analisar, previamente, o plano de trabalho preparado 
pela CONTRATADA, o qual deve conter todos os processos e métodos de execução 
e seus serviços; 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Ao término da reforma, a fiscalização da CONTRATANTE deverá: 

I - exigir da CONTRATADA: 

a) reinstalação de todos os elementos porventura retirados para a 
execução dos serviços; 

b) relatório dos testes executados; 

c) termos de garantia dos equipamentos instalados, bem como 
manuais completos de instrução, instalação, manutenção, operação e outros que 
sejam necessários; 

d) a apresentação dos seguintes documentos: 

d.1 - comprovante de quitação para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal; 

d.2 - certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social; 
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e) limpeza do local, com retirada de entulhos, ferramentas, 
equipamentos etc; 

II - assinar o termo de encerramento do Diário de Obras, juntamente 
com o preposto da CONTRATADA, após o recebimento definitivo da obra. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO DIÁRIO DE OBRAS 

 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de Diário de Obras 
permanentemente disponível, com fácil acesso à Fiscalização, no local de execução 
da obra, para a efetivação de registros. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 O Diário de Obras deverá ter capa resistente, ser constituído de folhas em 
03 (três) vias, numeradas e rubricadas pela Fiscalização, sendo as duas primeiras 
destacáveis e a terceira fixa, e será formado de tantos volumes quantos forem 
necessários para os registros diários, até o encerramento dos serviços. Serão 
anotadas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formal, 
solicitações e informações diversas, e tudo que, a critério das partes, deva ser 
objeto de registro, até o encerramento da obra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 A fiscalização deverá apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das 
folhas do Diário, após todas as anotações nele registradas, tendo as vias a seguinte 
destinação: 

I - 1ª Via - Fiscalização e, após o recebimento definitivo, anexação 
ao dossiê da obra; 

II - 2ª Via - CONTRATADA; 

III - 3ª Via - Diário de Obras, a ser arquivado pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 A CONTRATADA deverá registrar no Diário de Obras, obrigatoriamente, as 
seguintes informações: 

I - Identificação da obra, inclusive número do Contrato; 

II - Identificação da CONTRATADA; 

III - Prazo contratual; 

IV - Data do registro, prazo de execução, dias decorridos e dias 
restantes, relativamente à execução; 

V - Atrasos verificados na execução da obra; 

VI - Quantidade discriminada de empregados por categoria 
profissional; 

VII - Eventuais condições meteorológicas prejudiciais à execução da 
obra; 

VIII - Ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis estranhos à 
vontade do CONTRATANTE e da CONTRATADA, que alterem, substancialmente, as 
condições de execução da obra; 
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IX - Consultas dirigidas à Fiscalização, bem como pedidos de 
providências e as respostas obtidas; 

X - Data de início e término de etapas, caracterizadas de acordo 
com o cronograma físico-financeiro aprovado; 

XI - Acidentes ocorridos no decorrer da execução da reforma; 

XII - Respostas às interpelações da Fiscalização; 

XIII - Eventual omissão ou atraso de providências a cargo do 
CONTRATANTE ou escassez de material, que dificulte o andamento da obra; 

XIV - Realização de testes, bem como os resultados obtidos; 

XV - Serviços extras aprovados e realizados; 

XVI - Faturas entregues à Fiscalização; 

XVII - Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto 
de registro. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Após a comunicação formal de conclusão dos serviços pela contratada, 
a fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico da mesma, 
para verificação dos serviços realizados. 

I - Provisoriamente, mediante Termo de Recebimento Provisório 
assinado pelo representante da CONTRATANTE, a partir da comunicação escrita da 
CONTRATADA informando que a reforma encontra-se concluída: 

a) - na hipótese de nenhuma irregularidade ser constatada, a reforma 
será recebida provisoriamente pela CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, lavrado no prazo de 10 (dez) dias, e assinado pela fiscalização e 
responsável técnico da CONTRATADA.  

b) - constatadas irregularidades, estas serão registradas e a 
CONTRATADA comunicada formalmente, não sendo lavrado o termo de recebimento 
provisório.  

c) - serão realizadas tantas vistorias quantas forem necessárias para 
verificação dos serviços, até que nenhuma irregularidade persista, sendo então 
lavrado o competente termo de recebimento provisório. 

II - Definitivamente, dentro de 10 (dez) dias após o recebimento 
provisório e após vistoria que comprove a adequação da reforma às cláusulas 
contratuais, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelos 
representantes da CONTRATANTE, observando-se o disposto no art. 69, da Lei n. 
8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil, regulada 
pelo disposto nos artigos 927 a 954 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002), 
pela solidez e segurança da obra, nem a ética profissional pela execução da obra. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA 
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deverá apresentar o Diário de Obras encerrado, bem como tomar as seguintes 
providências: 

I - Testar todos os equipamentos de instalações; 

II - Revisar todos os acabamentos; 

III - Proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente 
oficializadas; 

IV - Fornecer manual com Plano de Manutenção Periódica Preventiva e 
Corretiva dos elementos da edificação instalados na execução da reforma; 

V - Comprovar quitação do INSS relativo à matrícula da obra. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Para assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA 
deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS, relativa à 
obra, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econômica 
Federal, o “habite-se” expedido pela Prefeitura local, este último caso necessário, a 
averbação da reforma junto ao Cartório de Registro de Imóveis e os comprovantes 
de vistoria do Corpo de Bombeiros e das Concessionárias Locais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta do 
elemento de despesa __________, programa de trabalho resumido _________, 
mediante a emissão de empenho específico. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Foi emitida a Nota de Empenho nº _______de _______, no valor de 
R$ _______para atender as despesas oriundas desta contratação. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO 

Pela execução da totalidade da obra, objeto deste Contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ _____________, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O faturamento será emitido após a conclusão dos serviços, de acordo 
com o discriminado no cronograma físico-financeiro, devidamente aprovado pela 
CONTRATANTE. A Comissão Executora do Contrato atestará a fatura, glosando, se 
for o caso, as parcelas em atraso. A Nota Fiscal deverá ser apresentada em 02 
(duas) vias, constando o nome do Banco, agência e nº da conta para depósito em 
conta-corrente, número do contrato e processo administrativo correspondente. .  

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Após cada etapa de execução da reforma, a CONTRATADA fica 
obrigada a comunicar sua conclusão à CONTRATANTE, por escrito, para que seja 
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efetuada a vistoria, conforme cronograma físico-financeiro apresentado pela 
CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, conforme Anexo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Integra a primeira etapa do cronograma, para efeito de pagamento da 
primeira fatura, a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos: 

I - Registro da obra no CREA/MA; 

II - Matrícula da obra no INSS; 

III - Relação de Empregados - RE, constando os nomes completos, 
número do documento de identidade, profissão e função na obra; 

IV – Cópia do Alvará de Construção emitida pela Prefeitura Municipal 
de Balsas.  

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Integram a última etapa do cronograma, para efeito de pagamento da 
última fatura, além dos documentos previstos no parágrafo seguinte, a certidão de 
averbação da obra no Cartório de Registro de Imóveis e o “Habite-se”, se for o 
caso.   

PARÁGRAFO QUARTO 

O pagamento correspondente a cada período de aferição será efetuado 
até o 10º (décimo) dia útil, a contar da data do atesto da Nota Fiscal efetuado pela 
Comissão Executora do Contrato certificando a realização da etapa da reforma, 
devendo ser verificado pela Comissão Executora do contrato a regularidade da 
CONTRATADA com os seguintes documentos: Certificado de Regularidade de 
Situação (FGTS), Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), Certidão 
Conjunta de Tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), folha de pagamento do seu pessoal, guias de recolhimento do 
FGTS e da Previdência Social relativos ao mês anterior e autenticados por 
instituição bancária.  

PARÁGRAFO QUINTO 

Havendo atraso no prazo estipulado no parágrafo anterior, incidirá 
sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, 
relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para 
pagamento até a sua efetivação. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que 
desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento 
sustado, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, 
não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus à CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, 
no ato do atesto pela Comissão Executora do Contrato, os serviços não estiverem 
sendo prestados de acordo com o proposto e contratado. 

PARÁGRAFO OITAVO 
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A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes à multa, implemento de garantia contratual, ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

PARÁGRAFO NONO 

A CONTRATADA estará obrigada a manter, durante toda a execução do 
contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação exigidas no procedimento licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

Caso o contrato extrapole 12 meses contados da data da apresentação 
da proposta, o valor remanescente, ainda não executado, e desde que o atraso 
verificado não tenha ocorrido por culpa da CONTRATADA, fato que deverá ser 
atestado pela Comissão Executora do contrato. este poderá ser reajustado de 
acordo com a variação do INCC – Índice Nacional da Construção Civil, Coluna 35, 
da Revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a 
Justiça Federal do Maranhão pagará à licitante vencedora a importância calculada 
pela última variação conhecida, liquidanda a diferença correspondente tão-logo seja 
divulgado o índice definitivo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que 
vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial, para o reajustamento do preço do valor remanescente. 

PARÁGRAFO QUARTO 
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Os valores pagos a maior ou a menor, em decorrência de erros ou 
utilização de índice substitutivo, serão acertados nas faturas seguintes. 

PARÁGRAFO QUINTO 
Fica a contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 

reajustamento de preços sempre que ocorrer. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA 

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste termo contratual, será 
prestada garantia no prazo de 15 (quinze) dias úteis pela CONTRATADA a garantia 
na modalidade de ..................., através do(a)............., no valor de R$...... (.....), 
com validade até......./..../......., correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total contratado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiro, a CONTRATADA deverá 
proceder à respectiva reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
em que for notificada pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Em caso de alteração do valor contratado, a CONTRATADA deverá apresentar 

nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da notificação feita pelo 
CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO TERCEIRO 
A garantia ou seu saldo será liberada ou restituída, a pedido da 

CONTRATADA, no prazo de 07 (sete) dias consecutivos após o recebimento 
definitivo da obra, desde que integralmente cumpridas as obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato a CONTRATANTE poderá 
aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária do direito 
de licitar e contratar com a Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do 
Maranhão e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei n. 8.666/93, 
cabendo defesa prévia, recurso, pedido de reconsideração e vista do processo, nos 
termos do artigo 109 do referido diploma legal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As penalidades indicadas no item anterior serão aplicadas nas seguintes 

hipóteses: 
 

I - Atrasar injustificadamente a conclusão e/ou entrega de cada etapa 
da obra prevista no cronograma físico-financeiro por prazo não superior a 30 
(trinta) dias: 

a) aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA cumulativa com multa 
moratória diária de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor 
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contratado. 

II - Atrasar injustificadamente a conclusão e/ou entrega de cada etapa 
da obra previstos no cronograma físico-financeiro por prazo superior a 30 (trinta) 
dias, ou de outro modo, deixar de executar o Contrato: 

a) rescisão contratual; 

b) cancelamento do saldo do empenho; 

c) suspensão temporária de até 2 (dois) anos; e 

d) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados à execução 

total ou parcial da obra deverá apresentar justificativa, por escrito, nos casos 
previstos nos incisos II e V do parágrafo 1º do art. 57 da Lei n. 8.666/93, até o 
vencimento do prazo de execução, ficando a critério da CONTRATANTE a sua 
aceitação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Vencido o prazo proposto sem execução da obra, total ou parcial, a 

CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-lhe a data limite para 
conclusão. A partir dessa data considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicadas às 
sanções de que trata o parágrafo primeiro desta cláusula, conforme a hipótese 
ocorrida. 

PARÁGRAFO QUARTO 
As multas devidas e/ou prejuízos causados pela CONTRATADA, à 

Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, serão deduzidas dos valores a 
serem pagos ou recolhidos através de GRU em favor da CONTRATANTE ou cobradas 
judicialmente.  

PARÁGRAFO QUINTO 
A CONTRATADA que não tiver valores a receber da CONTRATANTE terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da 
multa, na forma estabelecida no parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO SEXTO 
A CONTRATADA reconhece tais multas e deduções como prontamente 

exigíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
A aplicação de quaisquer sanções relacionadas neste instrumento será 

precedida de procedimento administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla 
defesa e o contraditório. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, unilateralmente, 
independente de notificação ou interpelação judicial e extrajudicial o presente 
Contrato pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII, art. 
79, inciso I e artigo 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei n. 
8.666/93. 
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PARÁGRAFO ÚNICO 
Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes 

ou judicialmente, nos termos constantes no artigo 79, incisos II e III da Lei n. 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato vigorará pelo período de 120 (cento e vinte)  dias 
corridos, contados a partir da sua assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
No prazo previsto no caput desta cláusula, encontra-se computado o prazo 

para execução da obra que é de 100 (cem) dias, acrescidos de 10 (dez) dias para 
recebimento provisório e 10 (dez) dias para recebimento definitivo. Caso o prazo 
inicialmente previsto no caput desta cláusula não seja suficiente, o Contrato poderá 
ser prorrogado nos termos da legislação vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U., em 
conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito pelas partes o Foro Federal da Seção Judiciária do Maranhão, para 
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de 
qualquer outro. 

 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 
 

São Luís (MA), _____ de _____ de 2014 
 
 
 

 
 
 

_____________________________ 

 
 
 

__________________________________ 
Juiz Federal - Diretor do Foro da 

Seção Judiciária no Maranhão 
Representante da empresa CONTRATADA 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 33/2014-MA 
 
 
 

Os anexos listados abaixo estarão disponíveis em CD ou pen-drive: 
 
 
 
Anexo VI – Planilha Orçamentária; 

Anexo VII – Projetos Básicos (arquitetônico e complementares); 

Anexo VIII – Cronograma Físico-Financeiro; 

Anexo IX – Memoriais descritivos. 

 

As empresas interessadas poderão obter cópia do Edital, mediante 
apresentação à Comissão Permanente de Licitação de pagamento de valor referente 
ao custo da reprodução gráfica, ou através do site www.comprasnet.gov.br. 

 

Os Anexos, disponíveis em CD ou pen-drive, serão fornecidos às 
empresas que adquirirem o edital, mediante entrega de um CD novo ou pen-drive 
para que sejam efetuadas as respectivas cópias. 

 
 
 

 


