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CARTA CONVITE N.º 001/2022/CPL 

 
EDITAL 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS, através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, designada pela Portaria n°. 003/2022, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar às 08h00min horas do dia 25 de fevereiro de 2022, na sala de sessão 
da Comissão Permanente de Licitação – CPL localizada na Rua Juscelino Kubitschek, s/n - Centro– 
São José dos Basilios/MA, onde serão recebidas a documentação e propostas e iniciada a abertura 
dos envelopes relativos a CARTA CONVITE Nº 001/2022/CPL, de interesse da Secretaria Municipal 
de Educação, 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 030201/2022 
e atendidas as especificações e formalidades seguintes: 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto: Contratação de Empresa Especializada em serviços de 

engenharia para realizar a Conclusão da escola de 10 salas de aulas  (Escola Tarsila do 
Amaral) no Município de São Jose dos Basilios/MA, conforme especificações  quantificados no 
Projeto Básico Anexo I . 

1.1.1. O Valor estimado corresponde a R$: 329.095,76 (trezentos e vinte e nove mil noventa e 
cinco reais e setenta e seis centavos). 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Estarão habilitadas a participar deste Processo Licitatório empresas cadastradas na Secretaria 

Municipal de Administração desta Prefeitura ou em qualquer órgão da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda as empresas que manifestarem interesse no certame, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para entrega dos 
envelopes. 

3. DOS IMPEDIMENTOS 

 
Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste: Convite 

3.1. Pessoas físicas ou jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com 
instituições públicas ou qualquer de seus entes da administração direta ou indireta ou tenham 
sido por estes declaradas inidôneas. 

3.2. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas. 

3.3. Empresas em Consórcio. 

3.4. Empresas que estejam em atraso com qualquer obrigação contratual com órgão Federal, 
Estadual e Municipal na data da apresentação da proposta. 

3.5. Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou 
dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública ou que estejam cumprindo a 
penalidade aludida no item 3.1. 

4. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
4.1. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser 
entregues no local, data e horário acima mencionado, separadamente, tendo o primeiro envelope o 
subtítulo "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e o segundo, o subtítulo "PROPOSTA DE 
PREÇOS", os quais deverão ser lacrados e conter, ainda, em sua parte externa e frontal, além da 
razão social da empresa as seguintes informações: 
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A) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO –CPL 
CARTA CONVITE Nº 001/2022 – CPL 
ENVELOPE “1” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE 
 
B) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
CARTA CONVITE Nº 001/2022 – CPL 
ENVELOPE “2” – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA PROPONENTE 
 
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: 

4.2.1. 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; 

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; 

4.2.2. 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. 
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

4.2.3. 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, 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. 

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.  

 
4.2.4. .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: 
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 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 
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. 

 
4.2.5 – Declaração expressa de que a licitante conhece todas as condições do presente Convite, 
inclusas a do seu Anexo I. Omitida esta declaração considerar-se-á implícita a aceitação das normas 
do referido Convite. 
 
4.2.6 – Declaração, sob as penas da lei, que, após seu cadastramento nenhum fato ocorreu que 
inabilite a empresa a participar desta licitação, e que contra a mesma não existe pedido de falência 
ou concordata, conforme modelo do (Anexo IV). 
 
4.2.7 - 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 IV) 
 
4.2.8 – Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para habilitação 
serão julgados inabilitados e terão suas propostas devolvidas devidamente fechadas. 
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4.2.9 – A  documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não 
será devolvida ao proponente.  
 
4.2.10 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta.  
 
4.2.11 – Em nenhuma hipótese poderá ser concedida prorrogação de prazo para apresentação dos 
documentos exigidos para habilitação, salvo o previsto no § 3º, inciso II, artigo 48 da Lei  nº 8.666/93. 
 
4.3 - O Envelope N.º 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter a Proposta apresentada em 01 
(uma) via, redigida em Língua Portuguesa, devidamente datilografada ou impressa por meio 
eletrônico em papel timbrado da empresa, datada e assinada pelo seu representante legal, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, na qual devem conter, obrigatoriamente, indicados: 
 

a) razão social, endereço da sede e número de inscrição da licitante no CNPJ/MF; 

b) o valor global para a execução do objeto licitado; 

c) a decomposição do valor total ofertado, em preços unitários, unidades de medida, 
quantidade; 

d) descrição das características do objeto da presente licitação; 

e) prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 

f) forma de pagamento; conforme medições 

g) prazo de execução: 60 (sessenta) dias. 

4.3.1 - Os Licitantes que optarem pela apresentação da proposta, impressa por meio eletrônico, 
poderá ainda, utilizar-se de planilha eletrônica, fornecida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS BASILIOS/MA, em disquete ou via e-mail contendo campos com todas as 
especificações de itens e quantitativos, para preenchimento dos campos “valor unitário e preço total”, 
cuja impressão deverá ocorrer em papel timbrado do licitante. 
 
4.4. A apresentação de Proposta será considerada como evidência de que a proponente 

examinou criteriosamente as solicitações deste Convite e julgou-as suficientes para a 
elaboração de Proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus 
detalhamentos. 

4.5. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos e encargos, inclusive lucro e 
outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do 
objeto licitado. 

4.6. Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis. 

4.7. As propostas que não atenderem as condições desta licitação, que oferecerem alternativas 
de ofertas e cotações, bem como preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, serão 
desclassificadas. 

4.8.   Será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado 
por autoridade competente. 

4.9. As vantagens não previstas neste Convite não serão consideradas para efeito de classificação. 

5.0 DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1.   No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos Licitantes ou seus 
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão 
Permanente de Licitação – CPL iniciará os trabalhos, recebendo e examinando os envelopes, os 
quais serão rubricados pelos seus componentes. 

5.2.  Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa 
devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a quem 
seja conferido amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do processo licitatório. 
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5.2.1.   No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada, deverá exibir o 
instrumento que o habilita a representar a licitante, antes do inicio dos trabalhos de abertura 
dos envelopes. 

5.2.2.   Se o portador dos Envelopes da licitante não detiver instrumento de representação ou este 
não atender ao disposto no item 5.2., tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre 
quaisquer fatos relacionados com a presente licitação. 

5.3.  Nenhuma pessoa física, embora credenciada, poderá representar mais de um licitante. 

5.4.   Não serão aceitas propostas abertas, por via telex, correio ou fac-símile. 

5.5.   Os envelopes de N.º 1 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" serão abertos, na presença 
dos interessados, pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, que fará a conferência dos 
documentos, passando em seguida para os licitantes rubricarem e conferirem. 

5.6.  Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a reunião e fazer diligências, 
objetivando verificar as informações prestadas. 

5.7.   Na ocorrência da hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de N.º 2 - "PROPOSTA 
DE PREÇOS”, serão rubricados pelos participantes, ficando sob a guarda da Comissão para abertura 
em outra sessão a ser indicada na Ata da Reunião. 

5.8.   Ocorrendo o desdobramento da sessão, a Comissão marcará automaticamente nova data e 
horário para abertura dos documentos. 

5.9.  Se todos concorrentes forem considerados habilitados e não houver interposição de recursos, a 
sessão pública será realizada na data fixada neste Edital. 

5.10.   É facultado a qualquer licitante formular contestação, relativamente a outro licitante ou ao 
transcurso do processo licitatório para que constem da Ata dos Trabalhos. 

5.11.   Uma vez proferido o resultado da Habilitação, em seguida será procedida a abertura dos 
envelopes de N.º 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS”, dos participantes declarados habilitados. 

5.12.   Depois de abertos os envelopes, as propostas de preços serão tidas como imutáveis e 
acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou 
omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste 
Edital. 

5.13.  As propostas de preços serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão, bem 
como pelas proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a leitura dos preços e 
condições oferecidas. 

6.0. ADITAMENTO E CONDIÇÕES DE  PAGAMENTO 
 

6.3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários na obra até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial.  
 
6.3..2 – Os preços serão os unitários da Proposta inicial, e para os não constantes nesta, serão 
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item 6.3.1. 
 
6.3.3 – Os pagamentos serão efetuados mediante medições pela CONTRATANTE, observadas as 
normas administrativas e financeiras em vigor 

7. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
7.1 – No julgamento das propostas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
BASILIOS/MA se reserva o direito de preferir aquelas que tiverem o menor preço e melhor forma de 
pagamento. 

7.2 - Não será levadas em consideração vantagens não previstas no Edital, nem oferta de redução de 
preços vinculada a proposta de outro licitante. 
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7.3 – As propostas que apresentarem erros de cálculos serão corrigidas automaticamente pela 
Comissão e prevalecerão sobre as apresentadas. 

7.4 – Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, sendo 
corrigido o preço total. 

7.5 - Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e o por extenso, predominará o valor por 
extenso. 

7.6 - Caso o licitante não aceitar a correção dos erros, descritos nos itens 7.4 e 7.5, sua proposta será 
desclassificada. 

7.7 - A classificação se fará pela ordem crescente dos preços total propostos. 

7.8 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, serão obedecidas o disposto no parágrafo 
2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, prevalecendo o empate, a adjudicação far-se-á obrigatoriamente, 
por sorteio com a presença dos membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL e dos 
Licitantes empatados, em dia e horário a serem fixados pela Comissão ou na própria sessão. 

7.9 - O mesmo procedimento será verificado em caso de duas ou mais empresas cotarem preços 
globais iguais. 

7.10 - A autoridade superior fará a adjudicação à primeira classificada. 

7.11 - Adjudicado o objeto, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso contra a 
classificação, e/ou julgado o interposto, será encaminhado, o Processo Licitatório, à autoridade 
Superior que ordenou a abertura do mesmo, para fins de deliberação quanto à homologação da 
adjudicação. 

8.0 DOS RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO 

 

8.1 – A Autoridade Superior, independentemente de qualquer recurso ou por sugestão da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, poderá revogar ou adiar este Convite, por razões de interesse 
público, devendo anulá-la de ofício, ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar, 
sem que tenha obrigação de proceder a qualquer tipo de indenização. 

8.2 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, caberão os recursos 
previstos no art. 109, da Lei nº 8.666/93. 

8.3 – Será publicado no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
BASILIOS/MA e será colocado à disposição dos interessados, o resultado do processo licitatório, 
cabendo aos licitantes o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da 
publicação. 

8.4 – Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido o prazo recursal, ou tendo havido 
desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, a Autoridade Superior 
Homologar e Adjudicará conforme Art 43 inciso VI da Lei federal 8.666/93 e suas posteriores 
alterações 

8.5 -   Adjudicado o resultado o pela Comissão, a proponente vencedora será convidada, por escrito, 
dentro do período de validade da Proposta, a comparecer em data, hora e local que forem indicados, 
para recebimento da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço, conforme o caso. 

8.6 -  Ocorrendo desatendimento quanto ao prazo estabelecido no item anterior, a autoridade 
superior  convocará, na ordem de classificação, outro licitante, se  não preferir proceder a novo 
processo licitatório. 

8.7 - A recusa injustificada do licitante vencedor em receber a Ordem de Fornecimento ou Ordem de 
Serviço dentro do prazo estabelecido no item 7.5, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
por ele assumida, sujeitando-se à pena de suspensão temporária de participar em licitações e ao 
impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

8.8 - As despesas decorrentes do processo licitatório correrão à conta da  seguinte Dotação 
Orçamentária: 
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ORGÃO 11 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 
UNIDADE 00 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0030.1031.0000 – CONST., REF.E AMPLIACAO DE 
UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL. 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 
 
 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 – A licitante vencedora deverá entregar o objeto da licitação no prazo estabelecido. 
 
9.2 – As medições dos serviços serão  de acordo com a realização dos serviços  com os critérios para 
medições de serviços do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de São José dos 
Basilios; 
 
9.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS reserva-se, ainda, no direito de 
recusar todo e qualquer material/serviços  que não atender às especificações, ou que sejam 
considerados inadequados. 
 
9.4 – Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, os prazos de validade das propostas 
ficam automaticamente prorrogadas por igual número de dias em que permaneceu suspenso. 
 
9.5 – Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS BASILIOS, no endereço anteriormente mencionado, até 24 (vinte e quatro) horas antes 
da realização desta Licitação. 
 
9.6 – As dúvidas na interpretação deste EDITAL, bem como eventuais omissões, serão dirimidas 
aplicando-se as disposições da legislação vigente e demais normas legais cabíveis. 
 
9.7 – Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data e hora da abertura das propostas, será a mesma 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 
 

9.8 – Os recursos demandados serão atendidos de acordo com o que determina a Lei n 8.666/93. 
9.10 - Fica eleito o Foro da Comarca de Joselandia/MA, para dirimir as dúvidas e divergências que 
possam surgir. 
 
 9.1 0  Integram o presente Convite, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
 
Anexo I -     Projeto Básico. 
 
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-  Minuta do Contrato 
 
 
                               São José dos Basilios (Ma), 15 de fevereiro de 2022 
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CARTA CONVITE Nº 001/2022-CPL 

 
 

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 Nº 001/2022/CPL realizada pela 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Basilios/MA, 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 cumprimento deste mandato. 

 
 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado) 
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CARTA CONVITE Nº 001/2022-CPL 

 
 

ANEXO   Nº   III 
 
 
 

DECLARAÇÃO    DE   INEXISTÊNCIA    DE   FATO   SUPERVENIENTE 

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 CONVITE Nº 001/2022/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. 

 
 
 
                          São José dos Basilios/MA,               de 2022 

 
 
 
 
LOCAL E DATA 
 
(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado) 
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CARTA CONVITE Nº 001/2022-CPL 

 
ANEXO IV 

 
Á 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
CONVITE Nº 001/2022/CPL 
 
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). 
 
 

São José dos Basilios/MA,               de 2022 
 

 
  

LOCAL E DATA 
 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa, em papel timbrado) 
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CARTA CONVITE Nº 001/2022 – CPL 

 
ANEXO V 

 
MINUTA DO CONTRATO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 
CARTA CONVITE Nº 001/2022 
  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA, ATRAVÉS DO FUNDEB E 
A EMPRESA ____________________________________ 
PARA REALIZAR A CONCLUSÃO DA ESCOLA DE 10 
SALAS DE AULAS  (ESCOLA TARSILA DO AMARAL) NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS BASILIOS/MA. FORMA 
ABAIXO. 

  
A  Prefeitura Municipal de São José dos Basilios - MA, 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, 
através do FUNDEB, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Senhora 
Secretária Municipal de Educação, CRISTHYANNE REGINA DE ASSIS COUTINHO, portadora do 
RG: 016845022001-6 SSP-MA e CPF:910.423.303-44 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, devidamente autorizado a 
firmar este ajuste nos termos das normas estatutárias. Nos termos da licitação CARTA CONVITE n° 
001/2022, devidamente autorizada através  do Processo Administrativo nº 030201/2022, têm como 
justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO. 
 
1.1 - O objeto deste Contrato é a execução dos Serviços para realizar a Conclusão da escola de 10 
salas de aulas  (Escola Tarsila do Amaral) no Município de São Jose dos Basilios/MA.”, conforme 
ANEXO I e Proposta de Preços, parte integrante deste Contrato, que deverá ser rigorosamente 
obedecido. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES. 
 
2.1 - Na Execução dos serviços o Contratado deverá seguir obrigatoriamente as normas e 
especificações constantes no Edital e seus Anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
3.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato será de 02 (dois) meses consecutivos, 
contados a partir da data do recebimento, pelo CONTRATADO, da ordem de serviço emitida pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA através do Setor Competente. 
 

          3.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá, havendo necessidade, a critério exclusivo da 
PREFEITURA MUNICIPAL, ser prorrogado ou renovado por até igual período, desde que o referido 
projeto esteja previsto no seu respectivo Plano Plurianual. 

 
CLÁUSULA QUARTA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
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4.1 - O objeto deste contrato será recebido: 
4.1.1 - Provisoriamente, a cada 30 (trinta) dias, após a verificação da execução integral e com 
as eventuais correções dos serviços, se necessário, e sua consequente aceitação. 
4.1.2 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a contratada da responsabilidade, 
profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
4.1.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA rejeitará, no todo ou 
em parte, serviço executado em desacordo com o contrato. 
 
4.1.4 - O contratado ficará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 

CLÁUSULA QUINTA - VALOR CONTRATUAL 
 
5.1 - O valor deste contrato, conforme a proposta adjudicada é de R$ -------------------------- mensais, 
totalizando R$ _____________________________________________, durante o prazo de 
execução. 
 
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS 
 
6.1 - A Prefeitura Municipal de São José dos Basilios/MA efetuará o pagamento de forma mensal 
contados a partir da data do recebimento, pela Contratada, da data da Ordem de Serviço emitida 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA. 
 
6.2 - Os serviços objeto desta licitação serão pagos mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

6.2.1 - Comprovante de recolhimento do Imposto sobe serviço de qualquer natureza (ISS); 
6.2.2 - Guia de recolhimento atual das contribuições referente ao INSS e FGTS, referente ao 
objeto desta licitação; 
6.2.3 - Apresentação da Nota Fiscal com todas as despesas discriminadas, referente ao 
período mensal da execução dos serviços; 

 6.2.4 - Certidão Negativa do INSS e do FGTS e CNDT. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
 
7.1 - Na ocorrência do não cumprimento das especificações Técnicas e Projetos e a não obediência 
as Cláusulas contratuais de que possa ser responsabilizado o CONTRATADO, ficará, o mesmo, 
incurso nas penalidades e sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas posteriores 
alterações, 

 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA adotará as 

providências a seguir: 
 

7.1.1 - Verificada uma das hipóteses do item anterior, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS BASILIOS/MA, poderá rescindir o contrato e aplicar a multa de 20% (vinte) por cento 
sobre o valor global do contrato e que será cobrada de forma judicial, caso não feita 
voluntariamente; 
7.1.2 - Na hipótese de se verificar atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas neste 
contrato, além da sanção do item anterior, a Contratada estará sujeita à multa de 1% (um) por 
cento ao dia, sobre o valor do Contrato, e ultrapassados 10 dias será considerado como recusa e 
dará causa da rescisão do contrato e cobrança dos créditos devidos. 
7.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA, pelo prazo de 02 (dois) anos e 
declaração de inidoneidade para licitar com o Poder Público. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
8.1 - Constituem motivos para rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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8.2 - A rescisão poderá ser feita de acordo com o art. 79 incisos I, II e III da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
9.1 - DA CONTRATADA: 
 

9.1.1 - Deverá manter, nesta cidade um escritório com linha telefônica e um preposto (fiscal), 
para representá-lo na execução do contrato, na qualidade de Gerente de Contrato do 
Contratado;   
9.1.2 - Será obrigado a refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratual em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da 
execução; 
9.1.3 - Será responsável pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA. 
9.1.4 - Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, securitários, fiscal e 
comercial, resultante da execução do contrato, não onerando a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA quaisquer ônus sob títulos, quer por via administrativa ou 
judicial, sua inadimplência, com referência a esses encargos não transfere à PREFEITURA 
MUNICIPAL  a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
9.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
técnica exigidas na licitação. 
9.1.6 - Obedecer obrigatoriamente às normas e especificações Técnicas contidas no edital e 
seus anexos; 
9.1.7 - Providenciar o Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), referente a execução dos 
serviços objeto desta licitação. 

            
 9.2 - DA CONTRATANTE 
 

9.2.1 - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento dos 
serviços; 
9.2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato. 
9.2.3 - Efetivar o pagamento dos serviços à Contratada; 
9.2.4 - Observar para que, durante a vigência do presente contrato, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA DECIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de 

02(dois) meses, condicionada sua eficácia à publicação no  Diário Oficial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
10.1 - As despesas previstas nesta licitação, correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento da Secretaria Municipal de Educação, através: 
 
ORGÃO 11 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 
UNIDADE 00 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0030.1031.0000 – CONST., REF.E AMPLIACAO DE 
UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL. 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
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11.1 - O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DO FORO 

 
12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Joselandia/MA, com exclusão de quaisquer outros por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste contrato. 
 
12.2 - Assim estando justos e pactuados, assinam as partes este TERMO DE CONTRATO, em 03 
(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas. 

 
 

São José dos Basilios (Ma), ____ de _______________de 2022. 
 
 

CONTRATANTE 
 

 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 

___________________________________ _____________________________ 
C.I.C.: C.I.C.: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


