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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.0302.002/2020
CARTA CONVITE Nº 007/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 18/02/2020
HORÁRIO: 15:00 HORAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 007/2020
TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO GLOBAL

A PREFEEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA, CNPJ Nº
06.138.366/0001-08, com sede na Rua Presidente Castelo Branco, s/n, centro, CEP:
65.760-000 PRESIDENTE DUTRA/MA através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL, torna público que fará realizar licitação, instaurada através do
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.0302.002/2020, na modalidade CARTA CONVITE,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus anexos, em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21.06.1993 e suas alterações, Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
n° 147, de 07 de agosto de 2014.
A sessão pública de realização do certame do presente Pregão
Presencial terá início às 15:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2020, devendo os
envelopes contendo as Documentações de Habilitação e Proposta de Preços para o
objeto definido neste Edital e respectivos Anexos serem entregues Comissão Permanente
de Licitação – CPL, em sua sala, no Prédio da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE
DUTRA/MA, onde será dado a abertura dos envelopes.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura
dos envelopes referentes a esta CARTA CONVITE será realizado no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação da CPL em contrário.
CLÁUSULA I – OBJETO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1.1
A presente CARTA CONVITE fornece aos interessados os elementos necessários
à apresentação de propostas para a Contratação de empresa para a prestação de
serviços reforma de praça localizada no Residencial Tarumã, sede do Município, em
conformidade com as especificações técnicas anexas ao Edital (Anexo I).
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1.2
As despesas para atender ao objeto desta CARTA CONVITE ocorrerão por conta
de recursos próprios do Município:
1.3 O valor estimado desta licitação é de R$ 329.075,00 (trezentos e vinte e nove mil e
setenta e cinco reais ).
CLÁUSULA II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1
A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos
do Edital e seus anexos.
2.2
Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação ficará a
reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, salvo disposições em contrário.
2.3
Poderão participar da presente licitação empresas da construção civis que
satisfaçam as condições estabelecidas na CARTA CONVITE e seus anexos.
2.4

Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta Licitação:
a) Empresas que tenham em sua composição societária ou no seu quadro de
pessoal qualquer servidor, efetivo ou não, dirigente da Administração
Municipal, ocupantes de função, cargo ou emprego público na Administração
Municipal, ente contratante ou membro, efetivo ou substituto, da Comissão de
Licitação;
b) Servidores, empregados ou dirigentes do quadro de pessoal da Administração
Municipal, ente contratante, membros da Comissão de Licitação (artigo 9,
inciso III e § 4º da Lei 8.666/1993);
c) Empresas que tenham a mesma composição societária ou que pertença ao
mesmo grupo de outra licitante desta CARTA CONVITE, ainda que
parcialmente;
d)

Empresas que estejam com direito de licitar suspenso e impedidas de contratar
com a Prefeitura de PRESIDENTE DUTRA - MA e as empresas declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com Administração Pública Direta ou Indireta
da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, enquanto perdurem seus
efeitos (artigo 6, incisos XI e XII, c/c artigo 87, incisos III e IV, ambos da Lei
8.666/1993);

e)

Empresas em consórcio, seja qual for sua formação.

f)

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país;

g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
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utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
h) O Autor do Projeto Básico;
i)

Servidor ou dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA MA.

2.5 DO CREDENCIAMENTO: A licitante poderá estar representada no momento da
abertura da licitação por preposto credenciado com poderes para intervir nas fases do
procedimento licitatório conforme modelo disposto no ANEXO III.
2.6
A falta de credenciamento de que trata o item 2.5 não inabilita a licitante, ficando,
porém, o seu representante impedido de se manifestar durante a licitação.
2.7

O representante habilitado poderá representar uma única licitante.

2.8. - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – EPP.
2.8.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº 123/06, após a classificação final
dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado
não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.8.2 - PARA USUFRUIR DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP.
2.8.3. Os licitantes que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão, no ato do CREDENCIAMENTO
entregar à Comissão Permanente de Licitação, o TERMO DE OPÇÃO e DECLARAÇÃO
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo
constante do Anexo VI.
“A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº 123 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras
penais e da sanção administrativa prevista no capitulo XIV deste
Edital.”
2.8.4. O empate supracitado será verificado na situação em que a proposta apresentada
pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento)
superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual, proceder-se-á conforme
disposto no item 2.8.5.
2.8.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com
o disposto no item 2.8.4, poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de preclusão,
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
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em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado e terá o prazo de 02 (dois) dias
para a adequação da nova proposta de acordo com o valor ofertado.
2.8.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item 2.8.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na situação definida no item 2.8.11, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
2.8.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 2.8.4.,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
2.8.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
2.8.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que
essa apresente alguma restrição.
2.8.10. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, contados da declaração de
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
2.8.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item 2.8.10,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
CLÁUSULA III - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1 Os documentos e a proposta necessários à participação dos interessados na presente
CARTA CONVITE serão entregues em envelopes separados e lacrados, contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, a razão social da licitante com
os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 007/2020
PREFEITURA MUN. DE PRESIDENTE DUTRA.
LICITANTE:
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
CARTA CONVITE Nº 007/2020
PREFEITURA MUN. DE PRESIDENTE DUTRA.
LICITANTE:
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3.2 Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados datilografados ou
impressos, perfeitamente legíveis, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados.
3.3
Após a entrega dos envelopes não caberá desistência do certame, salvo por
motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela Comissão de Licitação.
3.4
Não serão aceitos e considerados documentos de habilitação e proposta de preços
apresentados por telex, telegrama, via postal, fax ou e-mail.
CLÁUSULA IV – HABILITAÇÃO
4.1
O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de
inabilitação da licitante, os documentos a seguir indicados:
a) Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Prefeitura Municipal
de PRESIDENTE DUTRA ou qualquer outro órgão da Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, obrigando-se a empresa a declarar, sob as
penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, conforme modelo do ANEXO IV
b) Contrato social, registro comercial, estatuto ou ato constitutivo, devidamente
registrado, com prova dos diretores ou administradores em exercício
acompanhado os documentos pessoais dos proprietário;
c) Cartão ou registro do CNPJ válido;
d) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da União, inclusive contribuições previdenciárias, nos
termos da Portaria MF PGFN/RFB nº 358 de 05/10/2014.
e) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, emitida pela Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data
de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade.
f)

Certidão Negativa de Débitos Fiscais, emitida pela Fazenda Municipal do
domicílio ou sede do licitante.

g) Certificado de regularidade do FGTS, ou instrumento equivalente, em plena
validade, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
i) Balanço Patrimonial do último exercício social, na forma da lei, devidamente
registrado no Órgão Competente, ano 2018.

PRAÇA
VARGAS,
S/N,
CENTRO,
CEP:
65.790-000.
SÃO
DOMINGOS
DO MARANHÃO - MA
Av.GETÚLIO
José Olavo
Sampaio,
S/N
– Centro,
CEP:
65.760-000
- CNPJ:
06.138.366/0001-08

Presidente Dutra – MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

j) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede
da licitante, ou de execução patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da
data do recebimento dos envelopes.
k) Certidão de registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho Arquitetura e
Urbanismo – CAU, com validade na data de recebimento da
“DOCUMENTAÇÃO”, onde conste a área de atuação compatível com a
execução da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdição da
sede da licitante.
l) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (is) de nível superior com formação em
engenharia civil, 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(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executados, para órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, que não a própria licitante (CNPJ diferente), em uma ou
mais obras de prédios públicos, comerciais ou industriais.
m)Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de
conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, conforme
modelo do anexo III.
QUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
4.2
Os documentos exigidos nesta CLÁUSULA deverão ser apresentados em original
ou cópia autenticada em cartório ou, ainda, cópia acompanhada do original para efeito de
autenticação por membro da Comissão de Licitação, sob pena de inabilitação da licitante.
CLÁUSULA V – PROPOSTA
5.1
A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo (ANEXO II), devendo vir
na via original, datilografada ou impressa em papel com timbre da firma, tamanho ofício,
carta ou A-4, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas
rasuras ou entrelinhas, constando o número desta CARTA CONVITE, assinada na última
página e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante ou seu procurador
constituído, juntando-se, neste caso, cópia da procuração com poderes específicos para
o certame.

5.2

Na proposta será consignado
a) Preço global, em real, pela qual a empresa se compromete a prestação de
serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas, descritos no anexo I, objeto
da presente CARTA CONVITE;
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b) Prazo para execução total das obras não superior a 90 (noventa) dias
c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos;
OBSERVAÇÕES: Nos preços cotados para a execução dos serviços, deverão estar
incluídas todas as despesas diretas e indiretas com: materiais, mão−de−obra, máquinas
e equipamentos, encargos sociais, tributos, transporte, ferramentas, equipamentos
auxiliares, seguros e demais encargos necessários à perfeita execução de todos os
serviços solicitados neste Edital.
CLÁUSULA VI - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
6.1 No dia, hora e local especificados nesta CARTA CONVITE, a Comissão de Licitação
receberá os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA, numerando-os
de acordo com a ordem de entrega.
6.1.1. Nenhum outro documento será recebido após a Presidente da Comissão declarar
encerrado o prazo de recebimento dos envelopes.
6.2
A Comissão de Licitação procederá, primeiramente, a abertura dos ENVELOPES
Nº 01, contendo a documentação relativa à HABILITAÇÃO, que será conferida,
examinada e rubricada pelos seus membros e pelos representantes legais das firmas
licitantes, não cabendo qualquer reclamação posterior por parte daqueles que se
abstiverem de rubricá-los.
6.3
As licitantes inabilitadas receberão de volta o segundo envelope (PROPOSTA),
ainda fechado, desde que não tenha havido recurso, ou após a denegação do mesmo.
6.4 Após a fase de habilitação proceder-se-á a abertura dos ENVELOPES Nº 02 das
licitantes habilitadas, cujas propostas serão lidas em voz alta, registrando-se em ata todas
as ocorrências e declarações.
6.5 Depois de abertas as propostas não cabem desclassificá-las por motivo relacionado
à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o
julgamento das propostas.
6.6
É facultado à Comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originalmente nos
envelopes 01 ou 02.
CLÁUSULA VII – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 O julgamento será procedido de acordo com o tipo de licitação – MENOR PREÇO
GLOBAL. Serão desclassificadas as propostas cujo valor exceda o limite orçado pela
Administração.
PRAÇA
VARGAS,
S/N,
CENTRO,
CEP:
65.790-000.
SÃO
DOMINGOS
DO MARANHÃO - MA
Av.GETÚLIO
José Olavo
Sampaio,
S/N
– Centro,
CEP:
65.760-000
- CNPJ:
06.138.366/0001-08

Presidente Dutra – MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

7.2 Serão desclassificadas as propostas apresentadas com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do valor orçado pela Administração.
7.3 Caso haja empate de preços entre duas ou mais propostas, após obedecido o
disposto no § 2º do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a classificação será feita por sorteio, de
acordo com o artigo 45, § 2º, da mesma Lei.
7.4
Em sendo todas as licitantes inabilitadas, ou no caso de desclassificadas todas as
propostas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA poderá fixar às
licitantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de outras, escoimadas das
causas que as desclassificaram.
7.5
O resultado da presente CARTA CONVITE será comunicado diretamente aos
licitantes e afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA VIII - RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES
8.1
Os recursos administrativos deverão ser apresentados nos exatos termos do
artigo 109 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
8.2 Decairá do direito de impugnar os termos desta CARTA CONVITE a licitante ou
qualquer cidadão que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes.
8.3 Os recursos interpostos desfundamentados, com fins de tumultuar, frustrar ou retardar
o procedimento licitatório, serão encaminhados ao Ministério Público para oferecimento
de denúncia contra o recorrente, conforme disposto nos artigos 100 e 101 da Lei
8.666/1993, com as alterações propostas pela Lei 9.648/1998.
CLÁUSULA IX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1
Feita a classificação das propostas e não havendo a interposição de recursos, a
Comissão lavrará ata circunstanciada, encaminhando o processo ao Prefeito Municipal
para homologação do objeto ao primeiro classificado.
9.2 Após a homologação a licitante adjudicatária será notificada e convocada a assinar o
termo de contrato.
CLÁUSULA X – CONTRATO
10.1 O contrato para execução dos serviços objeto desta licitação será firmado pela
empresa vencedora e pela Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA convocará a licitante vencedora
para assinar o termo de contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação formalizada, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
penalidades previstas na CLÁUSULA XIV desta CARTA CONVITE.
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10.2 No ato da assinatura do contrato, para fins de pagamento, a contratada indicará o
número da conta e o nome da agência do BB - Banco do Brasil S/A.
10.3 Quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições
estabelecidos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA poderá convocar
as licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação, para virem assinar o
contrato em igual prazo e condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
aos preços, podendo, ainda, revogar a licitação, independentemente da cominação
prevista no artigo 81 da Lei 8.666/1993 e das sanções estabelecidas.
CLÁUSULA XI - RESCISÃO
11.1 A contratante poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses
autorizadas pelo artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/1993, justificando o motivo e assegurado
à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a contratada às
consequências determinadas pelo artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das
demais sanções estabelecidas no CLÁUSULA XIV deste Edital.
CLÁUSULA XII - PRAZOS
12.1 O prazo para início dos serviços será de até 3 (três) dias corridos contados da data
do recebimento da ordem de serviço expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE DUTRA- MA.
12.2 O prazo total para a execução dos serviços serão de ate 90 (noventa) dias, podendo
ser prorrogado conforme as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações
CLÁUSULA XIII – PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E COMPENSAÇÕES E
DESCONTOS
13.1
Os pagamentos serão feitos diretamente à Contratada pela Contratante, mediante
a apresentação de notas fiscais/faturas, atestadas pela administração, referentes aos
serviços prestados.
13.2
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA não autorizará nenhum
pagamento à contratada antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido
aplicada ou, ainda, enquanto não tenha sido indenizado o dano provocado.
13.2.1.1 Nestas hipóteses a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
efetuará a retenção, nas faturas apresentadas, do valor correspondente à multa ou ao
dano apurado.
13.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
13.3.1 No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da
CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o
mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
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AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com
vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
13.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS
13.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data
do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA,
mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com
vigência a partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
CLÁUSULA XIV - DAS SANÇÕES
14.1 O não cumprimento das obrigações a serem assumidas em razão deste
procedimento, sujeitará a licitante adjudicatária, garantida a prévia defesa, até no máximo
05 (cinco) dias úteis, às seguintes sanções:
a)

Advertência;

b)

Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

b.1) A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanções previstas em Lei.
b.2 ) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente, de acordo com o disposto nos § 2º e 3º do
artigo 87 da Lei 8.666/1993.
c)

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;

d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
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e)

A recusa injustificada da vencedora em assinar o contrato no prazo
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se à
sanção indicada no item 14.1-b;

14.3 O atraso injustificado para o inicio dos serviços previstos no contrato sujeitará a
licitante adjudicatária às seguintes multas:
a)

0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia sobre o valor da etapa, se o atraso for
inferior a 30 (trinta) dias corridos;

b)

0,6% (zero vírgula seis por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) do
valor da etapa, se o atraso for inferior a 30 (trinta) dias corridos e for
reincidente;

c)

10% (dez por cento) sobre o valor da etapa se o atraso for superior a 30 (trinta)
dias;

d)

15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços quando houver o total
inadimplemento da obrigação e se tratar da primeira rescisão contratual;

e)

30% (trinta por cento) sobre o valor dos serviços quando houver total
inadimplemento da obrigação e a contratada já tenha dado causa à rescisão
contratual nos últimos 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.
CLÁUSULA XV - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1
Havendo divergência entre os termos da CARTA CONVITE e os modelos
anexos, prevalecerá os termos da CARTA CONVITE.
15.2 Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos somente serão atendidos
mediante solicitação por escrito à Comissão de Licitação, em até 02 (dois) dias corridos
antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário das 08:00 às 12:00
horas.
15.3 A Comissão de Licitação responderá, por e-mail ou por fax, as questões
formuladas pelos interessados que tenham retirado o presente edital e seus anexos, até a
véspera da abertura das propostas.
15.3.1 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
documentos apresentados, em qualquer época.
15.4 São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços do objeto licitado. Recomenda-se
que o licitante visite e examine os locais onde executarão os serviços, obtendo para sua
própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para
a elaboração de sua proposta e eventual celebração do contrato.
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15.5 Todos os custos associados à visita aos locais onde serão executados os serviços
serão arcados integralmente pelas próprias licitantes.
15.6 Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, exceto quanto ao conteúdo das
propostas até a respectiva abertura.
15.6 Os casos omissos da presente CARTA CONVITE serão resolvidos pela Comissão
de Licitação, que deverá, subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes
aplicáveis.
15.7 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA reserva o direito de anular
ou revogar a presente licitação, bem como adjudicar a contratação do seu objeto no todo
ou em parte, sem que caiba às licitantes o direito de reclamação ou indenização de
qualquer espécie, excepcionada a hipótese do Art. 49, § único, da Lei 8.666/1993.
15.8 Fazem parte integrante da presente CARTA CONVITE as especificações técnicas e
demais anexos.
15. 9 A Comissão de Licitação poderá recorrer a setores técnicos internos e externos,
bem como aos órgãos requisitantes, afim de obter parecer que possibilite melhor
julgamento das propostas.
INTEGRAM A PRESENTE CARTA CONVITE OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ANEXO II - CARTA PROPOSTA
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE
IDADE
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ME E EPP
PRESIDENTE DUTRA - MA - MA, 06 de fevereiro de 2020.

___________________________________________
Regifran de Almeida Silva
Presidente da Comissão
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO
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ANEXO II
CARTA PROPOSTA

Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA- MA
Referência: Carta Convite n.º 007/2020 - CPL
Abertura: 18 de Fevereiro de 2020
Horas: às 15:00 horas
Senhor Presidente,
Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta
em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a Contratação de empresa para
a prestação de serviços de recuperação asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do
Município..
Nossa Proposta tem preço GLOBAL/LOTE fixado em R$ ______
(________) compostas e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.
Planilha composta dos preços unitário e totais: Anexo a esta.
Prazo de Execução: 90 (noventa) dias
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.
Pagamentos: Parcelado até a conclusão dos serviços
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e
despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do
processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente
prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.
Atenciosamente,
Local e data
______________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

REFERENCIA:
CARTA CONVITE Nº 007/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA

________________________________________,
inscrito
no
CNPJ
sob
o
n°____________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr
(a)______________________, portador (a) da Carteira de Identidade n°.
_____________________ e do CPF n°._______________________,DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27da Lei n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993,
acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
_______________________Data

_____________________________________________
(Representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar 867a ressalva acima)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

A firma ................................................................................... estabelecida à
................................................................... inscrita no CNPJ ............................ declara,
sob as penas da Lei n° 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que
inabilite esta empresa, a participar da CARTA CONVITE nº 007/2020, garantindo-se pela
autenticidade dos documentos apresentados.

Cidade (UF), __ de ____ de ............

_____________________________________________________
Nome da empresa e do seu Representante Legal, com
a devida assinatura (sócio, proprietário ou procurador).
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA
MA
E
A
EMPRESA
________________________,
PARA
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
ASFÁLTICA (TAPA BURACO) EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO..
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, com sede à Avenida JOSÉ OLAVO
SAMPAIO, SN, PRESIDENTE DUTRA - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n. º 06.138.366/0001-08, através da
Secretaria Municipal de Infra Estrut. E Serv. Públicos, neste ato representado pela Sra.
.................. Secretário Municipal e a empresa ________________, estabelecida na
________________________________________, inscrita no CNPJ:_______________________,
neste ato representado pelo Sr(a).________________, adiante denominada CONTRATADA, com
fundamento na Lei n.º 8.666, de 21/06/93, no Processo Administrativo ............., no Edital de
CARTA CONVITE nº 007/2020, firmam o presente Contrato Administração de Prestação de
Serviços Empreitada por Empreitada Nº ________________________, que passará a vigorar a
partir de sua assinatura e será regido pelas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1
- O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de recuperação asfáltica
(tapa buraco) em diversas ruas do Município, de conformidade com as especificações e
discriminações contidas nos projetos (ANEXO I).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1 - O valor do contrato é de R$ __________ (_____________________).

2.2 - O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com as liberações do órgão financiador
da obra e medições realizadas, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços
efetivamente realizados, conforme boletim assinado pelo servidor designado para acompanhar e
fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA sem a devida
comprovação da regularidade exigida na fase de habilitação da licitação.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o pagamento seja efetuado após 30 (trinta) dias consecutivos,
contados da apresentação da nota fiscal e fatura, tendo a CONTRATANTE aceitada a medição
respectiva, fica esta obrigada a pagar multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia sobre o
valor vencido.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito na
Agencia: ______ OP: _____, Nº da conta:___________, Banco:____________.
2.3 - Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto do presente provêm de
recursos oriundos de recursos próprios do município.
.............................
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1 – As obras e serviços serão executados no regime de Empreitada por Preço Global.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO
4.1 - O prazo máximo previsto para execução e conclusão das obras e serviços, objeto deste
Contrato, serão de 90 (noventa) dias a ser contado a partir da emissão da Ordem de Serviço
expedida pela Prefeitura.
4.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, nos seguintes situações:
4.2.1 - A juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA, através de
justificativa fundamentada apresentada pela Contratada;
4.2.2 - na ocorrência de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados no
parágrafo primeiro, incisos I a VI, do artigo 57 da Lei 8666/93.
4.3 – A eventual reprovação das obras e serviços em qualquer fase de execução, não implicará
em alterações de prazos, nem eximirá a contratada da penalização das multas contratuais.
4.5 – A vigência deste Contrato poderá ser prorrogada, no interesse da CONTRATANTE,
mediante Termo Aditivo.
4.5 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente por igual período.
3

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

5.1 - A Contratada assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços,
pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes
serviços, causados à Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA ou a terceiros, ficando
ainda, responsável, na vigência do Contrato, pela guarda e vigilância da área do terreno onde se
situa o objeto contratual.
5.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução dos materiais empregados. Também providenciará a
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remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da movimentação das obras, bem como a
recuperação e reconformação de áreas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer
natureza. Serão ainda removidas construções e instalações provisórias de qualquer natureza que
tenham sido efetuadas pela Contratada.
5.3 - A Contratada não poderá subempreitar parte ou o total dos serviços a ela adjudicados, sem
a anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA.
5.4 - As obras e serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas e
especificações dos projetos, obedecendo às condições do Edital, como também deverão atender
às normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
5.41 – Correrá à conta da Contratada a manutenção de placa de obra instalada.
5.5– Por intermédio de processo devidamente instruído serão admitidos decréscimos ou
acréscimos de obras/serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, no caso de construção e/ou ampliação; e até o limite de 50% (cinqüenta por cento),
para acréscimos, também do valor inicial contratado, no caso particular de reforma e/ou
adaptação de edificação.
b) Decréscimos de Serviços:
b.1) Se a Contratada já houver adquirido os materiais para aplicação nas obras/serviços, antes
da Ordem de Supressão, serão pagos exclusivamente os valores dos materiais pelos preços de
aquisição regularmente comprovados, devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA.
b.2) Se a Contratada não se manifestar após a Ordem de Supressão, será deduzido dos
pagamentos o valor dos serviços, conforme previsto na Planilha Orçamentária.
c) Acréscimos de Serviços:
Referem-se a serviços executados a maior, porém constante da Planilha Orçamentária,
apresentada pela Contratada. Neste caso os preços serão aqueles previstos na mesma.
5.6 – A Contratada durante toda a execução do Contrato, deverá:
6.6.1 - Manter um (um) engenheiro como Responsável Técnico da Obra, com poderes de
representá-la perante à FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA - MA.
5.6.1- Permitir e facilitar, a qualquer tempo, os trabalhos da Fiscalização, facultando o livre
acesso ao local dos trabalhos, bem como aos depósitos, instalações e documentos pertinentes
com o objeto contratado.
CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTOS
6.1– Serão realizadas medições mensais pela Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE DUTRA - MA com o acompanhamento da Contratada, até o dia 10 (dez) de cada
mês, as quais compreenderão, integralmente, os serviços realizados no mês imediatamente
anterior.
PRAÇA
VARGAS,
S/N,
CENTRO,
CEP:
65.790-000.
SÃO
DOMINGOS
DO MARANHÃO - MA
Av.GETÚLIO
José Olavo
Sampaio,
S/N
– Centro,
CEP:
65.760-000
- CNPJ:
06.138.366/0001-08

Presidente Dutra – MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

6.2 - Os pagamentos serão feitos diretamente à contratada pela Contratante, mediante a
apresentação de notas fiscais/faturas atestadas pela administração, referentes às obras
executadas de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado.
CLÁUSULA SÉTIMA –– DO REAJUSTAMENTO
7.1 – Os preços propostos pela Contratada não serão reajustados.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – A execução das obras e serviços será acompanhada e fiscalizada diretamente pela
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA.
8.2 – Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos
os termos de Contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como providenciar as
medições dos serviços, autorizar substituição de materiais e alterações de projetos, assim como
participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução do objeto contratual.
CLÁUSULA NONA– DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
9.1 – O recebimento da obra/serviços dar-se-á da seguinte forma:
9.2 – Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e
segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Secretaria Municipal de Obras rejeitará no todo ou em parte, as
obras e serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto
deste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Prazo de garantia da construção da obra não poderá ser inferior a
05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, conforme determina o art. 618, da
Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
CLÁUSULA DÉCIMA –DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 – Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) A lentidão do seu cumprimento, levando a contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusão dos serviços, no prazo estipulado;
c) O atraso injustificado no início dos serviços;
d) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à contratante;
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e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
f) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade
competente;
g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
lei federal nº 8.666/1993;
h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
i) A dissolução da contratada;
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudiquem a execução deste contrato;
k) Descumprimento do disposto no inciso v do art. 27 da lei federal nº 8.666/1993, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis;
l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, §
2º do art. 65 da referida Lei;
o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
180 (cento e oitenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de serviços já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alíneas “a” a “n” desta cláusula;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “m” a “q” desta
cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
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comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do
Contrato até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
11.1 - São motivos de inadimplemento e sanções administrativas na execução deste contrato:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o
valor global previsto no Contrato, enquanto perdurar o inadimplemento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa aludida no Parágrafo Primeiro, a
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de
inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto do contrato, nos casos que ensejarem
a sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” poderão ser
aplicadas juntamente com a prevista na alínea “b” da Parágrafo Segundo.
PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo Segundo
poderão, também, ser aplicadas às empresas que, em razão de contratos regidos pela Lei
Federal nº 8.666/1993:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 - Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas
regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua
responsabilidade:
a) Iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria
Municipal de Obras.
b) Substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
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c) Comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta
estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
d) Obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar
rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT;
e) Manter no local da obra o livro “Diário de Ocorrências”, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização,
que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela
fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização
nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;
g) Indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da
assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a
representará na execução do Contrato.
g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;
h) Permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
i) Fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações
trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do
presente Contrato, quando exigido;
j) Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra
a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira
condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do
julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;
k) Fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança
(equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos
serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas
empregadas;
l)Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que
venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;
m) Assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente
causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.
n) Receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela
CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do
objeto do Contrato;
o) Assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente
causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
p) Responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e
ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;
q) Responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros
encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;
r) Remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgo
proveniente dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;
s) Responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a
obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por
qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;
t) Responsabilizar-se
exclusivamente
pelos
salários,
gratificações,
encargos
previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
u) Selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o
cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade,
observandos os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de
qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às
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leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que
preconiza o art. 71 da Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a
CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente
Contrato, quando exigido;
12.2 Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA se obriga a fornecer todo o projeto
executivo, em tempo hábil, necessário à execução da obra/serviços, bem com todas as
informações e instruções julgadas necessárias, quando solicitadas por escrito, em prazo não
superior a 05 (cinco) dias úteis
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da
CONTRATANTE:
a) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos
serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste
Contrato;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato, através de gestor de
contrato designado formalmente, sendo preferencialmente um servidor (um) agente
ocupante de cargo efetivo do quadro permanente da Administração;
c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos
serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste
Contrato;
d) Notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às
suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos
ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos
neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
f)
Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
da obra;
g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;
h) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento
das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 – Integram ainda o Contrato, guardada a necessária conformidade, complementando o
presente para todos os fins de direito, independentemente de transcrição, obrigando as partes em
todos os seus termos:
a) os documentos de Licitação, bem como a proposta Contratada;
b) a Lei n.º 8.666 de 21/06/93;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1 – Elegem as partes o Foro da cidade de PRESIDENTE DUTRA - MA, com renúncia
expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas do presente contrato.
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, os
representantes da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA e da Contratada.

Presidente Dutra - MA, em __ de ____ de ____.
________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
....................
Sec. Mun.de .............
CONTRATANTE

________________________________________________
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
________________________________________
CPF
________________________________________
CPF
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.0302.002/2020
CARTA CONVITE Nº 007/2020
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 18/02/2020
HORÁRIO: 15:00 HORAS

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ME E EPP

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

..............(nome / razão social).............., inscrita no CNPJ n.º ................................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..........................................., portador da
Carteira de Identidade n.º .....................e do CPF n.º ..................., na Sessão Publica da
CARTA CONVITE Nº 007/2020.
OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar
123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do
tratamento ali previsto e DECLARA ser: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte
e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.
DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os
benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299
do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das
sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.
Local e data: ____________________________________________________
________________________________________
Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

CARIMBO CNPJ:
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