ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE N.º 001/2020/CPL
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela
Portaria N.º 040-B/2019 de 16 de maio de 2019, torna público que realizará licitação na modalidade
CONVITE do tipo do Menor Preço Global, às 14:30 horas do dia 01 de abril de 2020, na sala de
reunião na sede da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS BASILIOS, situada na Rua Juscelino
Kubitschek, s/n, centro, CEP: 65.762-000, onde serão recebidas a documentação e propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos ao CARTA CONVITE 001/2020/CPL, de interesse da A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, lei Complementar nº 123/2006 Lei Complementar n° 147 / 2014, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n.º 100301/2020 e atendidas as especificações e formalidades seguintes:
1- DO OBJETO:
1.1 - A presente licitação, tem por objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia pertinentes à Construção de Bueiros na zona urbana no município de São Jose dos
Basilios/MA.
1.2.O valor total máximo desta licitação é de R$ 56.786,32 (cinquenta e seis mil setecentos e oitenta
e seis reais e trinta e dois centavos) conforme planilha orçamentária, parte integrante do Projeto
Básico – ANEXO I do presente Edital.
1.3.O prazo de execução do objeto é de 06 (seis) meses, a contar do recebimento da Ordem de
Execução.
2- CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da licitação as empresas fornecedoras do ramo pertinente ao objeto deste
Convite, convidadas ou não, as cadastradas ou não junto a Secretaria de Municipal de Administração,
ou a qualquer Órgão Federal ou Estadual, bem como aquelas que manifestarem interesse em participar do Certame com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para
entrega dos Envelopes.
3. IMPEDIMENTOS
3.1 Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:
3.1.1 Empresas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com as Instituições Públicas ou
qualquer de seus entes da Administração Indireta ou tenham sido por estes declaradas inidôneas.
3.1.2 Empresa apresentada na qualidade de subcontratadas.
3.1.3 Empresas em consórcio.
Empresa que tenha sócio, gerente ou responsável técnico que seja servidor ou dirigente de órgão ou
entidade da Administração Pública ou que esteja cumprindo qualquer das penalidades aludidas no
item 3.1.1.
4. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Os licitantes deverão apresentar toda a Documentação de Habilitação e Proposta de Preços no dia,
hora e local citados no preâmbulo deste Convite, em 02 (dois) envelopes lacrados em cuja parte externa, além da razão social e endereço do licitante, esteja escrito:
A) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO –CPL
CARTA CONVITE Nº 001/2020 – CPL
ENVELOPE “1” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE
B) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
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CARTA CONVITE Nº 001/2020 – CPL
ENVELOPE “2” – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE
4.1. CREDENCIAMENTO
4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes,
deverão apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos, credencial do seu representante legal, com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por Instrumento Público, quanto por Carta Credencial, assinada pelo representante da empresa com firma
reconhecida, nos termos do modelo do Anexo II deste Edital.
4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou
Contrato Social da empresa, RG e CPF que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da licitante
se manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório.
4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará comprovando esta qualidade através do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, acompanhado
de documento de identidade.
4.1.4. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente com o
documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3º
da Lei Complementar, conforme Anexo IV, e as Certidões Simplificada e Específica da Junta comercial emitida dentro do exercício da abertura da licitação.
4.1.4.1. A declaração mencionada no subitem 4.1.4 terá presunção relativa de veracidade, podendo
ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações.
4.1.5. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante.
4.1.6. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-símile.
4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial.
4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo representante para mais de uma empresa.
4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de reabertura
pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências previstas no item
4.
4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto como
ouvinte.
4.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
A documentação de habilitação será apresentada em original ou em qualquer processo de cópia autenticada por Cartório, Membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua verificação no respectivo Sítio, que poderão ser apresentados em cópia simples, os seguintes documentos:
4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)

Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações,
ou ato constitutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores, devidamente registrados na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores;
c)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
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d)
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;
e)
Comprovação de optante do SIMPLES NACIONAL, extraído do site oficial da Secretaria da
Receita Federal, se houver.
4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao domicílio ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante apresentação da:

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de Outubro de 2014;
a) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação da:



Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa.

b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

Alvará de Localização e Funcionamento da sede ou domicílio da licitante, (sendo facultativa
a apresentação).
d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
4.2.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)

Registro ou inscrição da empresa e dos profissionais com formação de nível superior em
Engenharia Civil no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA,
da região da sede da empresa. levando em consideração as competências definidas na Resolução n° 218, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA. As
empresas sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA deverão apresentar visto do
CREA-MA, nos termos do art. 65 da Lei No 5.194, de 14/12/66; ou ainda Certidão do
CREA/MA, que comprove atividade relacionada com o objeto;

b) Declaração do licitante, na forma do ANEXO IV, indicando o responsável técnico pela execução do objeto desta licitação, caso lhe seja adjudicado;
b.1) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá
substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita
anuência da Prefeitura Municipal de São José dos Basilios, mediante a apresentação de acervo técnico comprovando que possui experiência profissional
equivalente ou superior.

c) Para atendimento à qualificação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir
em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior,
reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por
este Conselho, que comprovem ter os profissionais, executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, serviço(s) compatíveis com o objeto da presente licitação.
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c.1) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.


A licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico - CAT, de cada profissional indicado, emitida pelo CREA, de modo que a CPL possa verificar se as obras indicadas nos atestados constam efetivamente do acervo técnico do profissional, caso
contrário, a licitante será desclassificada.



Comprovação de capacidade técnico-operacional, através da apresentação de Atestado de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de direito pública ou privado,
em nome da Empresa Licitante, acompanhado da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA, que comprove expressamente a execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, cumulativamente em característica e quantidades.



O atestado deverá estar registrado no CREA, e deve referir-se ao responsável técnico da proponente.



No(s) atestados(s) e na (s) Certidão(ões) de Acervo Técnico apresentado, deverão
constar, obrigatoriamente, o nome da licitante, o prazo de execução dos serviços e o
local onde os mesmos foram realizados, não sendo aceitos atestados de técnicos relativos à supervisão e/ou fiscalização de serviços.

4.2.2.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.º 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.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):


Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente; ou



Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:


Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
a.1.5) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial, assinado pelo representante legal da empresa e por Contabilista legalmente habilitado , acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Diário, em que se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na
Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado; acompanhado da
Certidão de Regularidade do Profissional conforme estabelecido no art. 25 e 26 do
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Decreto Lei nº 9.295/46, em vigência.
a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo
igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = _________________ATIVO TOTAL ______________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC =

_____________ATIVO CIRCULANTE_________

PASSIVO CIRCULANTE
a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de
efetuar os cálculos;
a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
b) Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação.
c) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos envelopes, quando
não vier expresso o prazo de validade.
4.3 - PROPOSTA DE PREÇOS - O ENVELOPE Nº 02 deverá conter em 01 (uma) via, obrigatoriamente, proposta datilografada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado da licitante,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada
nas demais pelo representante legal da empresa, com o seguinte conteúdo:
Razão social, endereço e número de inscrição do CNPJ (MF) da licitante;
Descrição completa das características dos serviços ofertados, conforme especificado no Anexo I,
deste Convite;
Preço unitário e total por item, em algarismo e o valor global em algarismo e por extenso, na moeda
nacional, já incluídos todos os itens da despesa, seja qual o seu título ou natureza (impostos, taxas,
seguros, encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, transportes e qualquer outros);
e) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da data
de sua abertura.
4.6 – Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como, aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores e especificações.
4.7 – Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pela Comissão Permanente de
Licitação – CPL, o licitante será inabilitado ou desclassificado, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.
5. JULGAMENTO
HABILITAÇÃO
5.1.1- O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope nº 01, contendo a documentação relativa
a habilitação dos concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes e membros da CPL.
5.1.2- Após a apreciação dos documentos exigidos, a CPL declarará habilitados os licitantes que os
tenham apresentado na forma indicada neste Convite e inabilitados os que não atenderam a essas
exigências.
5.1.3- Aos concorrentes inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados, contendo as respectivas propostas.
5.1.4- Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da adjudicação, serão
destruídos, independentemente de notificação ao interessado.
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5.1.5 – Os licitantes poderão, unânimente, renunciar ao direito de interpor recursos, o que constará
em ata, procedendo-se a abertura dos envelopes nº 02, das concorrentes habilitadas.
5.1.6 – Não havendo renúncia ao direito de recorrer, na forma do item anterior, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos
até então executados e comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 ( quarenta e oito)
horas, aos licitantes habilitados, data, hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes
nº 2, devidamente lacrados e rubricados pelos presentes, permanecerão, até que se reabra a sessão,
sob guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.
5.2- PROPOSTAS
5.2.1- Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de n.º 02, divulgando a Comissão, aos licitantes presentes, as condições oferecidas pelos participantes habilitados, sendo as propostas rubricadas por estes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação/CPL.
5.2.2 – A proposta, uma vez aberta, vinculará o licitante, obrigando-o a realizar a prestação dos serviços cotados, caso lhe seja adjudicado o objeto.
5.2.3 – Pedidos de retificação por engano ou especificação do objeto, somente serão aceitos, antes
de abertas as propostas não sendo admitida a simples oferta de desconto, ou aumento de preços.
5.2.4 – As propostas serão analisadas e comparadas com os critérios e especificações preestabelecidas neste Convite, podendo a Comissão Permanente de Licitação/CPL, convocar os licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, que venham facilitar o entendimento da mesma na fase do
julgamento, bem assim exigir comprovação documental adicional de informações nelas contidas .
As propostas que não atenderem as condições desta licitação, que oferecerem alternativas de ofertas
e cotações e especificações não previstas, ou preços excessivos ou manifestamente inexequíveis,
serão desclassificadas.
5.2.6 - Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será rejeitada.
5.2.7-Em caso de absoluta igualdade de preço, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o
disposto no parágrafo 2º. do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, proceder-se-á ao desempate por sorteio, logo
após a licitação.
5.2.8-O resultado da licitação será afixado no mural da sala desta CPL, cabendo aos licitantes o prazo recursal de 02(dois) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil.
6- REAJUSTAMENTO
6.1 – Os preços ajustados para contratação da prestação dos serviços objeto deste Convite não serão reajustados.
7- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
7.1- Não havendo interposição de recurso do resultado da classificação, ou após o seu julgamento,
cabe à autoridade competente homologar através de parecer, o objeto da licitação ao vencedor, submetendo tal decisão ao para que proceda a devida adjudicação de acordo com Art.43, Inciso VI da
Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
7.2 - Homologada a licitação, será convocado a firma vencedor para, no prazo de 05(cinco) dias
úteis, receber a Note de Empenho e assinatura do contrato.
7.3- Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido em 7.2 a Administração Pública Municipal
através da CPL, poderá convocar, na ordem de classificação, outro licitante, se não preferir proceder
a nova licitação.
7.4- Ao licitante convocado, em substituição ao primeiro será adjudicado o objeto da licitação, desde
que aceite as mesmas condições da proposta vencedora, inclusive quanto ao preço, de acordo com o
artigo 64 da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
7.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em receber a Nota de Empenho, caracteriza o
desatendimento total da obrigação por ele assumida, sujeitando-o à pena de suspensão temporária
de participar em licitações e ao impedimento de contratar com a Administração Municipal pelo prazo
de até 02 (dois) anos.
7.6 – A licitante ficará obrigada a aceitar as mesmas condições os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, até 25%(vinte e cinco por cento) sobre o valor licitado.
8 - INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
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8.1 O não cumprimento, falhas e/ou atraso injustificado no início da realização dos serviços, sujeitará
a firma vencedora a multa de mora correspondente a 0,1%(um décimo por cento) ao dia, sob o total
da respectiva nota fiscal, até o limite de 10% (dez por cento), que deverá ser recolhido no prazo de
05(cinco) dias, a partir da data do recebimento da notificação.
8.2 Além da sanção prevista no item 8.1, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à vencedora, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:
a) advertência.
b) multa de 0,2%(dois décimos por cento), por dia de atraso, na realização do evento;
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
9. RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1- Os serviços contratados deverão ser executados em conformidade com o ANEXO I – a contar da
data da assinatura do contrato e recebimento da Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE.
10. PAGAMENTO
10.1- O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal Infraestrutura, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados a partir da efetiva execução dos serviços,
mediante apresentação da Nota Fiscal, Nota de Empenho, diretamente na conta que o fornecedor
apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e
número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações
futuras sem a anuência das partes interessadas.
11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste Convite, cabem:
11.1.1 Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação de licitante ;
b) julgamento das propostas ;
anulação ou revogação da licitação.
11.1.2 Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
11.1.3 Pedido de reconsideração, de decisão do Secretário Municipal Infraestrutura, na hipótese do
§ 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato.
11.1.4 O recurso será dirigido ao Excelentíssimo Senhor Secretário Infraestrutura, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação - CPL.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1- Os casos não previstos e as dúvidas deste Convite serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, com base na Lei nº 8.666/93.
12.2- Fica esclarecido que os licitantes deste processo, pelo simples fato de nele participarem, sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas, especificações e detalhes que se comprometem
a cumprir plenamente, independentemente de qualquer manifestação ou reclamação escrita ou verbal.
12.3 - Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Convite, por irregularidade na aplicação da
Lei, devendo protocolar o pedido até 03(três) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. No caso de licitante, o prazo será 02 (dois) dias úteis, devendo a Comissão
julgar e responder à impugnação em até 02(dois) dias úteis.
12.4-A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer impugnação fora do prazo estabelecido no § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93.
12.5-Ocorrendo ponto facultativo, ou feriado na data da licitação a mesma será realizada no primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local designado no preâmbulo deste Convite.
12.6-Este Convite e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sede
CPL/Prefeitura Municipal, sala de licitações, onde poderão ser consultados gratuitamente.
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12.7-Na hipótese do processo licitatório vir a ser interrompido, os prazos de validade das propostas
ficam automaticamente prorrogados por igual número de dias em que estiver suspenso.
12.8-Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite, o licitante que, tendo-o aceito
sem objeção, vier, após julgamento desfavorável apresentar falhas ou irregularidades que o viciem,
hipóteses em que tal comunicação não terá efeito recursal.
12.9-Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado,
a Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DOS BASILIOS, independentemente de qualquer recurso ou
por sugestão da Comissão Permanente de Licitação/CPL, poderá adiar ou revogar esta licitação ou
anulá-la por ilegalidade, sem que tenha obrigação de indenizar.
12.10- Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o certame junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, Avenida José Sarney s/n – Centro, no horário
de 8:00 às 12:00, obedecendo aos seguintes critérios:
a) não serão levados em consideração pela Comissão, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações
relativos ao Convite que não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados, ou por
fax, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, ressalvado o
disposto no parágrafo 2º do Art. 41 da Lei 8.666/93.
b) em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao Convite.
os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas às demais firmas que tenham adquirido o presente Convite.
12.11- A despesa relativa a este CONVITE deverá correr por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
ORGÃO:
07
–
Secretaria
Municipal
de
Infra-estrutura
e
Serviços
Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 07 - Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos
PROJETO ATIVIDADE: 15. 452. 0003.1016.0000 – Const., Ampliação e rec. De Praça, Avenidas e
Canteiros.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
12.12-Ao adquirir o Convite, o licitante deverá declarar o endereço em que recebe notificação e comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao
endereço fornecido.
12.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Joselândia/MA para dirimir as dúvidas e divergências que
possam surgir.
12.14 Integram o presente Convite, independente de transcrição, os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referencia
Anexo II - Modelo de Carta Credencial para Representante.
Anexo III - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação.
Anexo IV – Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho.
Anexo – V - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo – VI - Declaração de Localização e Funcionamento
Anexo – VII – Minuta do Contrato.
São José dos Basilios (Ma), 24 de março de 2020

Isabel Aquino Rego Barros.
Presidente da CPL
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO\CPL
CARTA CONVITE 001/2020/CPL
ANEXO I

PROJETO BÁSICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO\CPL
CARTA CONVITE 001/2020/CPL
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
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ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CARTA CREDENCIAL
O signatário da presente Identidade nº....................., é constituído como representante legal perante a
licitação na modalidade Convite 001/2020/CPL realizada pela Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de São José dos Basilios, para o qual outorgamos poderes necessários e suficientes para atuar em todas as fases do processo licitatório e com poderes expressos para desistir de
recursos,
interpor
recursos
e
assinar
em
nome
da
empresa......................................................................... a tudo que se fizer necessário para o fiel cumpri mento deste mandato.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO\CPL
CARTA CONVITE Nº 001/2020-CPL
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO
DECLARAÇÃO

DE INEXISTÊNCIA

III
DE FATO SUPERVENIENTE
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IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa.............................................. signatário, por seu representante legal, declara sob as penas
da lei, nos termos do parágrafo 2º DO ART. 32, DA Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, que
até a data de entrega dos envelopes desta licitação, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar
do CARTA CONVITE Nº 001/2020/CPL, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou
concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Convite e que se submete a todos os seus termos.

LOCAL E DATA
(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO\CPL
CARTA CONVITE Nº 001/2020-CPL
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO IV

Á
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CARTA CONVITE Nº 001/2020/CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00
DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADO(S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) ANOS, EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO
OU INSALUBRE, E, DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO
A empresa.............................................. , declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro
de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

LOCAL E DATA
(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO\CPL
CARTA CONVITE Nº 001/2020/CPL
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO
A empresa ---------------------- (nome/razão social), inscrita no CNPJ Nº _________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) da Cédula
de
Identidade
nº
_____________________
e
CPF
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nº___________________________________________, DECLARA, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da lei Complementar nº 123/2006 Lei Complementar n° 147 / 2014.

LOCAL E DATA
(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO\CPL
CARTA CONVITE Nº 001/2020/CPL
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa ___________________, CNPJ nº ___________,
está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível
para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.
ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:
C.E.P.:
PONTO DE REFERÊNCIA:
TELEFONE:
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(local e data por extenso)

________________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO\CPL
CARTA CONVITE Nº 001/2020/CPL
ANEXO - VI
MINUTA DO CONTRATO.
PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº 100301/2020
CONTRATO Nº -----/2020/CPL.
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PERTINENTES À CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA
ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE
DOS BASILIOS/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E A EMPRESA ------------------------ NA FORMA
ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS, através da Secretaria Municipal
Infraestrutura, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o nº 01.616.769/0001-00, com sede na Rua João de Sousa s/n – Centro, São José dos Basilios/MA doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
neste ato representada pelo Secretário Municipal de Infarestrutura o SRº --------------------------------,
brasileiro, CPF: Nº ............................................... , RG Nº ...............................................
SSP/..............,, residente e domiciliado nesta cidade e no uso das atribuições legais, e a Empresa ------------------, com sede à Rua ---------, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n. -------------------, representada
pelo -----------------, CPF Nº -------------, CI Nº ---------------------, doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100301/2020, o interesse mútuo e a Homologação do resultado do Processo Licitatório na Modalidade CARTA CONVITE N.º 001/2020/CPL, Nota
de Empenho e Proposta de Preços e em consonância às normas da Lei n 8.666/93, de 21 de junho
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de 1993 e suas alterações posteriores através das Leis n.º 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia
pertinentes à Construção de Bueiros na zona urbana no município de São Jose dos Basilios/MA e Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
– O prazo de execução do objeto será de 06 (seis) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro,
a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem
de serviço para o início das obras.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega,
poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os requisitos dispostos no Art. 57
da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço irreajustável do presente CONTRATO, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA
e aceita pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, ora contratados, é de R$ --------------- (--------------------), de acordo com os preços unitários e quantitativos constantes da sua Proposta de
Preços.
PARÁGRAFO ÚNICO - Nos preços contratuais irreajustáveis oferecidos na proposta da CONTRATADA, estão incluídos, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, todos os custos e despesas
decorrentes de licenças, impostos e taxas de quaisquer natureza, que direta ou indiretamente incidam
no cumprimento do presente CONTRATO, bem como todos e quaisquer serviços de terceiros, eventualmente necessários.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor,
para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias,
contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal emitida com base na execução dos serviços previamente aprovada pela Fiscalização e de acordo com a liberação dos recursos.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS
Os dispêndios referentes a execução da obra e serviços do presente CONTRATO, correrão à conta
dos recursos consignados com, com dotação orçamentária:
ORGÃO:
07
–
Secretaria
Municipal
de
Infra-estrutura
e
Serviços
Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 07 - Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos
PROJETO ATIVIDADE: 15. 452. 0003.1016.0000 – Const., Ampliação e rec. De Praça, Avenidas e
Canteiros.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE
– Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:
a) responsabilizar–se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
b) observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, especialmente as de
Segurança Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender ao pagamento das despesas
decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição das licenças necessárias à execução deste CONTRATO.
c) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
d) executar a obra ora contratada em rigorosa observância às especificações técnicas, estabelecidas
pelo CONTRATANTE, integrantes deste instrumento e atender a todas as especificações técnicas,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS
CNPJ: 01.616.769/0001-00
projetos, bem como as normas aplicáveis da ABNT, complementares e outras pertinentes ao objeto
desta licitação;
e) responder de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica das obras, quanto ao processo
de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, cabendo refazê-las caso não aceitas pela
fiscalização do CONTRATANTE;
f) manter permanentemente, na direção da obra, um profissional qualificado, devidamente habilitado
junto ao CREA-MA, obrigando-se a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou
indiretamente, com ele se relacione a qualquer título, mediante solicitação do CONTRATANTE;
g) fornecer todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e tudo o mais que se fizer necessário à perfeita execução do presente CONTRATO;
h) fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, em conformidade
com as normas técnicas vigentes, para cada serviço a ser executado;
i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das obras e serviços;
j) manter na obra, com total acesso da fiscalização diariamente, diário de obras, onde estejam registradas e atualizadas todas as informações relativas à obra;
k) a CONTRATADA deverá colocar e manter na fachada frontal superior do tapume, uma placa da
obra, conforme especificações e condições estabelecidas pelo Contratante, no edital e anexos, eainda, de acordo com a legislação do CREA;
l) manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante toda a execução
da obra e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do CONTRATANTE;
m) responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem como pela
solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto quando a Contratada
prevenir por escrito, em tempo hábil, o Contratante;
n) obter à sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos, previstos
por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes às obras e segurança pública,
assim como ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades.
o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
A CONTRATADA estará sujeita as seguintes sanções, em caso de inadimplemento:
a) Multa de 1,0 % do Valor do CONTRATO, no caso de retardamento, sem motivo justificado para o
início dos trabalhos.
b) Multa de 0,067 % do valor do CONTRATO, por dia de atraso na entrega dos serviços.
c) Multa simplesmente moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do CONTRATO, na hipótese de
rescisão de contrato por culpa da CONTRATADA sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal
incidente e da obrigação de compor as perdas e danos a que der causa;
d) Multa de 1,0 % sobre o valor do CONTRATO, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações
cometidas
e) E as sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer
outras previstas neste CONTRATO, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos
que causar à CONTRATANTE e a terceiros em consequência de inadimplemento contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Ocorrendo os casos previstos no artigo 65, e seus incisos, da Lei n.º 8.666/93 o presente CONTRATO poderá ser alterado mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
Sem prejuízo de qualquer outra disposição do presente CONTRATO, o mesmo poderá ser rescindido
pela CONTRATANTE, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de notificação, sem que
assista à CONTRATADA qualquer direito à reclamação e/ou indenização quando da ocorrência dos
seguintes casos:
a) Falência, concordata ou dissolução da empresa;
b) Interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 10 (dez) dias consecutivos sem motivo justificado;
c) Transferência do CONTRATO no todo ou em parte a terceiros;
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d) Caucionar ou utilizar o CONTRATO para quaisquer operações financeiras, pela CONTRATADA,
sem a devida anuência da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica estabelecido que a cobrança de quaisquer importâncias devida pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, será feita através de processo de execução.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a CONTRATANTE julgar necessário rescindir o presente Contrato,
não tendo a CONTRATADA dado causa à rescisão, poderá fazê-lo mediante comunicação escrita,
com antecedência de 30 (trinta) dias, pagando os serviços executados e aceitos até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
O presente CONTRATO será publicado, em extrato, no quadro de aviso da Prefeitura Municipal e
Diário Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
Este CONTRATO entrará em vigor na data de sua assinatura durante o período de 06 (seis) meses.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente CONTRATO é celebrado de conformidade com a Lei n 8.666/93 e suas alterações, dele
fazendo parte, além do previsto na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Joselandia - MA, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que
sejam, para dirimir qualquer questão oriunda deste CONTRATO, depois de esgotadas todas as vias
administrativas.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
São José dos Basilios (MA), ________/_______________2020
_______________________________________
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE
________________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_________________________
C.I.C.:
R.G. :
_____________________________
C.I.C.:
R.G.

